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PRO BONO

 
 

September/2022 
 

1. NOVELA ZÁKONA O E-GOVERNMENTE 

Novela zákona o e-Governmente sa snaží reflektovať na niektoré otázky aplikačnej praxe a upraviť vzťahy v 

súlade s identifikovanými potrebami adresátov právnej úpravy. 

2. NOVELA ZÁKONA O ENERGETIKE  

Jednou z najaktuálnejších tém posledných dní je práve otázka budúcich cien elektrickej energie a hroziaca 

energetická kríza. V reakcii na uvedené prichádza Národná rada Slovenskej republiky s novelou zákona o 

energetike. 
 

3. NOVELA ZÁKONA O OBČIANSKYCH PREUKAZOCH  

Občiansky preukaz už dlhodobo predstavuje základný doklad, slúžiaci na identifikáciu jeho držiteľa. V kontexte 

neustáleho rozvoja informačných technológii sa však postupne dostávame do stavu, kedy občiansky preukaz 

nie je len kúskom papiera so základnými identifikačnými údajmi. Súčasťou občianskych preukazov sú po novom 

aj biometrické údaje v podobe odtlačkov prstov, či fotografie tváre.  

4. ZÁKON O FINANCOVANÍ VOĽNÉHO ČASU DIEŤAŤA 

Národnou radou Slovenskej republiky prešiel pred prázdninami aj zákon o financovaní voľného času dieťaťa, 

upravujúci príspevok na financovanie voľnočasových aktivít detí. 

5. ZÁKON O PUBLIKÁCIÁCH 

Zákon o publikáciách sa snaží reflektovať na aktuálny vývoj a nové požiadavky v oblasti šírenia informácií, a to 

nie len prostredníctvom tradičnej periodickej tlače, ale aj prostredníctvom elektronických periodických 

publikácií a spravodajských webových portálov.  

6. ZÁKON O ZRIADENÍ SPRÁVNYCH SÚDOV 

Súčasťou reformy súdnej mapy (nového usporiadania sídiel a obvodov okresných súdov a krajských súdov, 

zriadenia mestských súdov a zriadenia správnych súdov) je aj zákon o zriadení správnych súdov.  
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NOVELA ZÁKONA O E-GOVERNMENTE
 

 

Novela zákona o e-Governmente sa snaží 

reflektovať na niektoré otázky aplikačnej praxe 

a upraviť vzťahy v súlade s identifikovanými 

potrebami adresátov právnej úpravy.  

Dňa 20. septembra 2022 bol prijatý zákon č. 

325/2022 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. 

o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov 

verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o e-Governmente) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o e-

Governmente)“) a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony. Novela okrem zákona o e-

Governmente mení a dopĺňa aj (A) zákon 

Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych 

poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o súdnych poplatkoch“), (B) zákon Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o správnych poplatkoch“), (C) zákon 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. 

z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych 

a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 

v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„katastrálny zákon“), (D) zákon č. 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej 

správe“), zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri 

trestov“), (E) zákon č. 563/2009 Z. z. o správe 

daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „daňový poriadok“), (F) zákon č. 

97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o pozemkových spoločenstvách“), (G) zákon č. 

307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení 

niektorých zákonov v znení neskoršieho predpisu 

(ďalej len „zákon o upomínacom konaní“) a (H) 

zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných 

technológiách vo verejnej správe a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o IT vo verejnej 

správe“). 

 
 
V nasledujúcom texte prinášame len prehľad 
najdôležitejších zmien a zároveň odkazujeme aj 
na plné znenie novely. 

 Notifikácie 
 
Novela priniesla do zákona o e-Governmente veľké 
množstvo zmien a doplnení. Jednou z nich je 
modifikácia ustanovenia § 18 zákona o e-
Governmente, upravujúceho notifikácie. 
 
„Notifikáciou je na účely tohto zákona o e-

Governmente právne nezáväzná informácia, ktorú 

zasiela orgán verejnej moci do elektronickej 

schránky alebo iným spôsobom v elektronickej 

podobe“ (ustanovenie § 18 ods. 1 zákona o e-

Governmente). „Ak to nie je v rozpore s osobitnými 

predpismi, orgán verejnej moci môže zasielať 

notifikácie (A) priebehu a stave konania o právach, 

právom chránených záujmoch a povinnostiach 

osobám, ktoré sú účastníkom konania alebo ktorých 

sa vec týka, (B) o iných dôležitých skutočnostiach, 

ktoré vyplývajú z výkonu jeho činnosti, osobám, 

ktorých sa vec týka, (C) obsahujúce výzvu v 

krízovej situácii alebo iné dôležité oznámenie 

určené verejnosti“ (ustanovenie § 18 ods. 2 zákona 

o e-Governmente). 

„Zasielanie notifikácií možno podmieniť 
registráciou alebo vopred daným súhlasom 
adresáta notifikácie. Zasielanie notifikácií podlieha 
registrácii alebo vopred danému súhlasu vždy, ak 
je spojené s nákladmi, ktoré má hradiť adresát 
notifikácie. Registrácia sa vykonáva a súhlas sa 
udeľuje spôsobom, ktorý určí orgán verejnej moci 
a tieto úkony sú bezodplatné“ (ustanovenie § 18 
ods. 3 zákona o e-Governmente). „Ak je zasielanie 
notifikácie zvoleným spôsobom spojené s 
nákladmi, orgán verejnej moci, ktorý notifikáciu 
zasiela, môže požadovať ich úhradu od adresáta 
notifikácie; o tejto skutočnosti musí byť adresát 
vopred informovaný spôsobom, ktorý neumožní 
vykonanie registrácie alebo udelenie súhlasu bez 
toho, aby adresát potvrdil svoj súhlas s takým 
spôsobom zasielania notifikácií“ (ustanovenie § 18 
ods. 4 zákona o e-Governmente). 
  
„Ak je zasielanie notifikácie zvoleným spôsobom 
spojené s nákladmi a notifikácia sa zasiela cez 
notifikačný modul, orgán verejnej moci, ktorý 
notifikáciu zasiela, je povinný tieto náklady vopred 
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uhradiť v sume podľa sadzobníka úhrad za činnosť 
ústredného portálu a spoločných modulov“ 
(ustanovenie § 18 ods. 5 zákona o e-
Governmente). „Zasielanie notifikácií výlučne s 
využitím funkcionality ústredného portálu alebo 
spoločného modulu, ako aj zasielanie 
elektronickou poštou, je pre orgán verejnej moci a 
adresáta vždy bezodplatné“ (ustanovenie § 18 ods. 
6 zákona o e-Governmente). 
 

 Ustanovenie § 22 zákona o e-
Governmente 

 
 
Obmenou si po novom prechádza aj ustanovenie § 
22 zákona o e-Governmente. 
 

„Evidenciu autentifikačných prostriedkov vedie 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len 

„ministerstvo investícií“) a sprístupňuje ju v 

metainformačnom systéme a zverejnením na 

ústrednom portáli“ (ustanovenie § 22 ods. 1 

zákona o e-Governmente). „Ministerstvo investícií 

zapíše autentifikačný prostriedok do evidencie 

autentifikačných prostriedkov na žiadosť 

prevádzkovateľa autentifikačného prostriedku, ak 

má preukázané, že autentifikačný prostriedok (A) 

zodpovedá najmenej úrovni zabezpečenia 

„pokročilá“ podľa osobitného predpisu a spĺňa 

štandardy ustanovené pre činnosti spojené s 

elektronickou úradnou komunikáciou vydané podľa 

osobitného predpisu, (B) spĺňa podmienky 

ustanovené pre autentifikáciu podľa tohto zákona 

o e-Governmente, (C) umožňuje autentifikáciu 

najmenej v rozsahu, v ktorom tento zákon o e-

Governmente ukladá povinnosť vykonať 

autentifikáciu alebo umožňuje vykonať 

autentifikáciu a (D) má byť so súhlasom správcu 

komunikačnej časti autentifikačného modulu 

použitý na autentifikáciu pri prístupe k ústrednému 

portálu, elektronickej komunikácii 

prostredníctvom ústredného portálu, pri prístupe 

do elektronickej schránky alebo disponovaní s 

elektronickou schránkou, ak sa zápis požaduje na 

tieto účely“ (ustanovenie § 22 ods. 2 zákona o e-

Governmente).  

„Žiadosť podľa ustanovenia § 22 ods. 2 zákona o e-
Governmente sa podáva elektronicky a obsahuje 
identifikačné údaje prevádzkovateľa 
autentifikačného prostriedku, ktorého zápis sa 
žiada, opis autentifikačného prostriedku a spôsobu 

jeho použitia, opis spôsobu evidencie údajov podľa 
ustanovenia § 21 ods. 3 písm. a) zákona o e-
Governmente a opis spôsobu vydávania, 
zneplatnenia a zabezpečenia proti riziku zneužitia 
autentifikačného prostriedku. Ak sa zápis požaduje 
na účely podľa ustanovenia § 22 ods. písm. d) 
zákona o e-Governmente, žiadosť obsahuje aj túto 
informáciu. K žiadosti podľa ustanovenia § 22 ods. 
2 zákona o e-Governmente sa prikladajú 
dokumenty preukazujúce splnenie podmienok 
podľa ustanovenia § 22 ods. 2 zákona o e-
Governmente a vzorové zmluvy, ktoré sú 
uzatvárané v súvislosti s vydaním alebo používaním 
autentifikačného prostriedku“ (ustanovenie § 22 
ods. 3 zákona o e-Governmente). 
 
„Ak ide o autentifikačný prostriedok určený na 
použitie výlučne alebo v podstatnej miere v 
elektronickej úradnej komunikácii s miestnou 
územnou samosprávou, ministerstvo investícií si 
pred rozhodnutím o žiadosti vyžiada stanovisko 
správcu dátového centra. Ak má byť autentifikačný 
prostriedok použitý na autentifikáciu pri prístupe k 
ústrednému portálu, elektronickej komunikácii 
prostredníctvom ústredného portálu, prístupe do 
elektronickej schránky alebo disponovaní s 
elektronickou schránkou, podmienkou zápisu 
autentifikačného prostriedku na tento účel 
použitia je súhlas správcu komunikačnej časti 
autentifikačného modulu“ (ustanovenie § 22 ods. 4 
zákona o e-Governmente). 
 
„Zápis podľa ustanovenia § 22 ods. 2 zákona o e-
Governmente sa vykonáva s platnosťou na dva roky 
a prevádzkovateľ zapísaného autentifikačného 
prostriedku môže požiadať o zápis na ďalšie dva 
roky najskôr šesť mesiacov pred uplynutím tejto 
doby; ustanovenia § 22 ods. 2 až 4 zákona o e-
Governmente sa použijú rovnako. Ak dôjde k 
zmene zapísaného autentifikačného prostriedku 
alebo jeho podstatných parametrov, ministerstvo 
investícií vykoná opätovné posúdenie splnenia 
podmienok podľa ustanovenia § 22 ods. 2 zákona 
o e-Governmente. Ak zapísaný autentifikačný 
prostriedok prestane spĺňať podmienky podľa 
ustanovenia § 22 ods. 2 zákona o e-Governmente 
alebo ak o to požiada prevádzkovateľ 
autentifikačného prostriedku, ministerstvo 
investícií zapísaný autentifikačný prostriedok z 
evidencie autentifikačných prostriedkov vymaže“ 
(ustanovenie § 22 ods. 5 zákona o e-
Governmente). 
 
„Ministerstvo investícií koordinuje používanie 
autentifikátorov podľa ustanovenia § 21 ods. 1 
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písm. c) zákona o e-Governmente a na tento účel 
(A) kontroluje splnenie a dodržiavanie podmienok 
na zápis do evidencie autentifikačných 
prostriedkov podľa ustanovenia § 22 ods. 2 zákona 
o e-Governmente, (B) usmerňuje orgány verejnej 
moci pri ich prevádzkovaní a používaní a pri správe 
zmluvných vzťahov s nimi súvisiacich, (C) 
vyhodnocuje požiadavky na takéto autentifikátory, 
ich používanie a stav ich prevádzkovania“ 
(ustanovenie § 22 ods. 6 zákona o e-
Governmente). 
 

 Záznam o vykonanej zaručenej konverzii 
a osvedčovacia doložka 

 
 
Zmeny sa po novom dotkli aj problematiky 
záznamu o vykonanej zaručenej konverzii 
a osvedčovacej doložky (ustanovenie § 37 zákona 
o e-Governmente). 
 

„Záznam o vykonanej zaručenej konverzii obsahuje 

údaje o dokumente vrátane jeho autorizácie, jej 

overenia a o použitých bezpečnostných prvkoch, 

údaje o osobe, ktorá zaručenú konverziu vykonala, 

údaj o čase jej vykonania a evidenčné údaje o 

vykonanej zaručenej konverzii. Osobné údaje o 

osobe, ktorá zaručenú konverziu vykonala, sa 

uvádzajú v rozsahu identifikátor osoby, meno, 

priezvisko, funkcia a pracovné zaradenie“ 

(ustanovenie § 37 ods. 1 zákona o e-

Governmente). „Osvedčovacia doložka obsahuje 

údaje identifikujúce záznam o vykonanej 

zaručenej konverzii v centrálnej evidencii 

záznamov a vyhlásenie osoby, ktorá konverziu 

vykonala, o dodržaní postupu podľa tohto zákona 

o e-Governmente“ (ustanovenie § 37 ods. 2 zákona 

o e-Governmente). 

„Ak sa zaručená konverzia vykonáva 
automatizovaným spôsobom, neuvádzajú sa údaje 
o fyzickej osobe, ktorá zaručenú konverziu 
vykonala, a vlastnoručný podpis možno nahradiť 
faksimile alebo obdobným spôsobom“ (ustanovenie 
§ 37 ods. 4 zákona o e-Governmente). „Osoba 
vykonávajúca konverziu spracúva osobné údaje 
podľa ustanovenia § 37 ods. 1 zákona o e-
Governmente na účely výkonu zaručenej konverzie 
a plnenia povinností podľa tohto zákona o e-
Governmente v rozsahu nevyhnutnom na 
dosiahnutie tohto účelu a počas nevyhnutnej doby“ 
(ustanovenie § 37 ods. 4 zákona o e-
Governmente). „Rozsah údajov podľa ustanovenia 

§ 37 ods. 1 zákona o e-Governmente iných než 
osobné údaje a vzor záznamu o vykonanej 
zaručenej konverzii a osvedčovacej doložky 
ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý 
vydá ministerstvo investícií“ (ustanovenie § 37 ods. 
5 zákona o e-Governmente). 
 

 Zákon o IT vo verejnej správe 
 
 
Ďalšou výraznou zmenou, ktorú novela do právneho 
poriadku Slovenskej republiky priniesla, je 
doplnenie nových ustanovení § 24a a § 24b zákona 
o IT vo verejnej správe. 
 

„Vládny cloud je cloud computing prevádzkovaný 

vo forme hybridného cloudu, ktorý je tvorený 

vládnymi cloudovými službami“ (ustanovenie § 24a 

ods. 1 zákona o IT vo verejnej správe). „Vládnou 

cloudovou službou je cloudová služba, ktorá je 

zapísaná v evidencii vládnych cloudových služieb. 

Evidenciu vládnych cloudových služieb vedie orgán 

vedenia a sprístupňuje ju v centrálnom 

metainformačnom systéme verejnej správy“ 

(ustanovenie § 24a ods. 2 zákona o IT vo verejnej 

správe). „Orgán vedenia zapíše cloudovú službu do 

evidencie vládnych cloudových služieb na žiadosť 

poskytovateľa cloudovej služby, ak sú splnené 

podmienky podľa ustanovenia § 24a ods. 7 zákona 

o IT vo verejnej správe a má preukázané, že 

cloudová služba spĺňa štandardy poskytovania 

cloud computingu a využívania cloudových služieb 

podľa ustanovenia § 24 ods. 1 písm. f) zákona o IT 

vo verejnej správe. Žiadosť podľa prvej vety sa 

podáva elektronicky, obsahuje identifikačné údaje 

poskytovateľa cloudovej služby, prevádzkovateľa 

cloudovej služby a opis cloudovej služby a 

prikladajú sa k nej dokumenty preukazujúce 

splnenie podmienok podľa prvej vety a vzorové 

zmluvy, ktoré sú s používaním cloudovej služby 

odberateľom cloudovej služby spojené. Ak ide o 

cloudovú službu určenú miestnej územnej 

samospráve, orgán vedenia si pred rozhodnutím o 

žiadosti vyžiada stanovisko správcu dátového 

centra obcí“ (ustanovenie § 24a ods. 3 zákona o IT 

vo verejnej správe). 

„Zápis podľa ustanovenia § 24a ods. 3 zákona o IT 
vo verejnej správe sa vykonáva s platnosťou na dva 
roky a poskytovateľ vládnej cloudovej služby môže 
požiadať o zápis na ďalšie dva roky najskôr šesť 
mesiacov pred uplynutím tejto doby; ustanovenia § 
24a ods. 3 zákona o IT vo verejnej správe sa 
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použijú rovnako. Ak dôjde k zmene vládnej 
cloudovej služby alebo jej podstatných 
parametrov, orgán vedenia vykoná opätovné 
posúdenie splnenia podmienok na zápis do 
evidencie vládnych cloudových služieb podľa 
ustanovenia § 24a ods. 3 zákona o IT vo verejnej 
správe. Ak vládna cloudová služba prestane spĺňať 
podmienky na jej zápis do evidencie vládnych 
cloudových služieb podľa ustanovenia § 24a ods. 3 
zákona o IT vo verejnej správe, orgán vedenia ju z 
evidencie vymaže“ (ustanovenie § 24a ods. 4 
zákona o IT vo verejnej správe). 
 
„Štandardy podľa ustanovenia § 24 ods. 1 písm. f) 
zákona o IT vo verejnej správe ustanovia úrovne 
cloudových služieb podľa ustanovenia § 24a ods. 8 
písm. e) zákona o IT vo verejnej správe, pri 
dosiahnutí ktorých môže orgán riadenia na účely 
konania v rozsahu podľa osobitných predpisov vo 
veciach práv, právom chránených záujmov a 
povinností fyzických osôb alebo právnických osôb 
odoberať a využívať len cloudové služby, ktoré sú 
vládnymi cloudovými službami“ (ustanovenie § 24a 
ods. 5 zákona o IT vo verejnej správe). 
„Odberateľom vládnych cloudových služieb môže 
byť len orgán riadenia. Orgán riadenia je povinný 
oznamovať orgánu vedenia, ktoré vládne cloudové 
služby využíva vrátane orgánom vedenia určených 
informácií potrebných na plnenie jeho úloh podľa 
ustanovenia § 24a ods. 8 zákona o IT vo verejnej 
správe; na tento účel orgán vedenia sprístupňuje 
pre orgány riadenia elektronickú službu“ 
(ustanovenie § 24a ods. 6 zákona o IT vo verejnej 
správe). 
 
„Poskytovateľom cloudovej služby a 
prevádzkovateľom cloudovej služby v časti 
privátneho cloudu v modeli infraštruktúra ako 
služba a platforma ako služba môže byť spomedzi 
orgánov riadenia len Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky, pričom pre tieto služby výpočtové 
zdroje zabezpečujú datacentrum v správe 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a 
datacentrum v správe Ministerstva financií 
Slovenskej republiky; ak je to potrebné, orgán 
vedenia môže rozhodnúť, že v časti privátneho 
cloudu môže zabezpečovať výpočtové zdroje a 
poskytovať alebo prevádzkovať cloudovú službu v 
modeli infraštruktúra ako služba a platforma ako 
služba aj iná osoba, ktorá je správcom 
nadrezortného informačného systému verejnej 
správy“ (ustanovenie § 24a ods. 7 zákona o IT vo 
verejnej správe). 
 

„Orgán vedenia koordinuje poskytovanie a 
používanie vládnych cloudových služieb a na tento 
účel (A) kontroluje splnenie a dodržiavanie 
podmienok na zaradenie cloudovej služby do 
evidencie vládnych cloudových služieb podľa 
ustanovenia § 24a ods. 3 zákona o IT vo verejnej 
správe, (B) usmerňuje orgány riadenia pri 
poskytovaní a používaní vládnych cloudových 
služieb a pri správe zmluvných vzťahov s nimi 
súvisiacich vrátane koordinácie požiadaviek na 
dohody o úrovni poskytovania vládnych cloudových 
služieb a dohľadu nad ich dodržiavaním, (C) 
vypracúva plán implementácie, rozvoja a 
centralizácie datacentier v správe orgánov riadenia 
a dohliada na jeho uplatňovanie, (D) vyhodnocuje 
požiadavky na vládne cloudové služby, ich 
používanie a stav ich poskytovania, (E) 
štandardizuje kategorizácie cloudových služieb 
podľa úrovne bezpečnosti v nadväznosti na 
kategorizáciu údajov, ktorých sa ich používanie 
týka“ (ustanovenie § 24a ods. 8 zákona o IT vo 
verejnej správe). „Zmluvy o používaní vládnej 
cloudovej služby musia obsahovať náležitosti podľa 
osobitného predpisu, ktoré sa použijú v prípade, ak 
bude poskytovateľ vládnej cloudovej služby 
spracúvať osobné údaje v mene odberateľa 
cloudovej služby“ (ustanovenie § 24a ods. 9 zákona 
o IT vo verejnej správe). 
 
„Govnet je vládny elektronický komunikačný 
systém vytvorený na účely plnenia úloh 
vyplývajúcich orgánom riadenia z osobitných 
predpisov, ktorý je tvorený z elektronických 
komunikačných sietí a elektronických 
komunikačných služieb. Elektronické komunikačné 
služby sú súčasťou Govnetu v rozsahu podľa 
všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného 
ministerstvom investícií“ (ustanovenie § 24b ods. 
1 zákona o IT vo verejnej správe). „Správca 
Govnetu poverí prevádzkou a rozvojom Govnetu 
príspevkovú organizáciu zriadenú na tento účel, 
ktorá je podnikom podľa osobitného predpisu. 
Výdavky správcu Govnetu, vynaložené na 
zabezpečenie prevádzky a rozvoja Govnetu, sú 
výdavkami tohto správcu vynaloženými na plnenie 
jeho úloh“ (ustanovenie § 24b ods. 2 zákona o IT 
vo verejnej správe). 
 
„Ak prevádzku Govnetu nie je technicky možné 
zabezpečiť vlastnými prostriedkami 
prevádzkovateľa, možno na účely zabezpečenia 
prevádzky Govnetu využiť verejnú elektronickú 
komunikačnú sieť“ (ustanovenie § 24b ods. 3 
zákona o IT vo verejnej správe). „Govnet nie je 
verejnou sieťou a nie je tvorený verejne 
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dostupnými službami. Do Govnetu sa pripája orgán 
riadenia, ktorý je štátnou rozpočtovou 
organizáciou. Orgán riadenia, ktorý nie je štátnou 
rozpočtovou organizáciou, sa môže pripojiť do 
Govnetu, ak sa tak dohodne so správcom Govnetu“ 
(ustanovenie § 24b ods. 4 zákona o IT vo verejnej 
správe). 
 
„Pre orgán riadenia, ktorý je štátnou rozpočtovou 
organizáciou, je používanie Govnetu bezodplatné; 
pre iný orgán riadenia je používanie Govnetu 
spojené s povinnosťou úhrady podľa cenníka úhrad 
za používanie Govnetu podľa všeobecne záväzného 
právneho predpisu vydaného ministerstvom 
investícií“ (ustanovenie § 24b ods. 5 zákona o IT vo 
verejnej správe). „Prevádzka Govnetu musí byť 
plynulá, bezpečná a spoľahlivá a musí byť 
vykonávaná v súlade s bezpečnostnými a 

technickými pravidlami prevádzky Govnetu podľa 
všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného 
ministerstvom investícií“ (ustanovenie § 24b ods. 
6 zákona o IT vo verejnej správe). „Činnosti 
súvisiace s nepretržitým monitorovaním na účely 
zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti Govnetu 
vykonáva aj vládna jednotka pre riešenie 
kybernetických bezpečnostných incidentov“ 
(ustanovenie § 24b ods. 7 zákona o IT vo verejnej 
správe). 

 Účinnosť novely 
 
Novela nadobúda účinnosť (A) čiastočne dňom 
vyhlásenia, (B) čiastočne dňa 01. novembra 
2022, (C) čiastočne dňa 01. novembra 2023 

a čiastočne (D) dňa 01. októbra 2024.
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NOVELA ZÁKONA O ENERGETIKE 
 
 

Jednou z najaktuálnejších tém posledných dní je 

práve otázka budúcich cien elektrickej energie 

a hroziaca energetická kríza. V reakcii na 

uvedené prichádza Národná rada Slovenskej 

republiky s novelou zákona o energetike.  

Dňa 27. septembra 2022 bol prijatý zákon č. 

324/2022 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. 

o energetike a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o energetike“) a ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o regulácii“).  

V nasledujúcom texte prinášame len prehľad 
najdôležitejších zmien a zároveň odkazujeme aj 
na plné znenie novely. 
 

 Stav núdze v elektroenergetike, jeho 
predchádzanie a skúška 

 
 
Doplnením si po novom prechádza ustanovenie § 20 
zákona o energetike, upravujúce stav núdze v 
elektroenergetike, predchádzanie stavu núdze v 
elektroenergetike a skúška stavu núdze 
v elektroenergetike. Novela do zákona 
o energetike dopĺňa nové ustanovenia § 20 ods. 12 
až 18 zákona o energetike. 
 

„Stavom núdze v elektroenergetike je aj stav, kedy 

cena veľkoobchodných energetických produktov na 

veľkoobchodných trhoch s energiou dosahuje 

nielen krátkodobo úroveň, ktorá môže viesť k 

cenovej nedostupnosti elektriny pre odberateľov 

na vymedzenom území a ktorá môže spôsobiť 

ohrozenie bezpečnosti štátu, zdravia alebo života 

veľkej skupiny odberateľov elektriny alebo hrozbu 

značných hospodárskych škôd u koncových 

odberateľov elektriny na vymedzenom území“ 

(ustanovenie § 20 ods. 12 zákona o energetike). 

„Stav núdze v elektroenergetike z dôvodov podľa 

ustanovenia § 20 ods. 12 zákona o energetike na 

vymedzenom území vyhlasuje a odvoláva vláda na 

návrh Ministerstva hospodárstva Slovenskej 

republiky (ďalej len „ministerstvo“). Vyhlásenie  

 

stavu núdze z dôvodov podľa ustanovenia § 20 ods. 

12 zákona o energetike sa oznamuje v Zbierke 

zákonov Slovenskej republiky a vyhlasuje vo 

verejnoprávnych hromadných oznamovacích 

prostriedkoch“ (ustanovenie § 20 ods. 12 zákona 

o energetike). 

 

„V stave núdze v elektroenergetike vyhlásenom z 
dôvodov podľa ustanovenia § 20 ods. 12 zákona 
o energetike ministerstvo všeobecne záväzným 
právnym predpisom na základe rozhodnutia vlády v 
nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu 
nariaďuje účastníkom trhu s elektrinou na 
vymedzenom území opatrenia, ktorými sú (A) 
obmedzenie transakcií vrátane obmedzenia vývozu 
elektriny z vymedzeného územia podľa osobitného 
predpisu, okrem prepravy elektriny z a do 
prepojených sústav členských štátov alebo tretích 
štátov cez vymedzené územie bez spotreby na 
vymedzenom území, (B) využitie výrobnej kapacity 
zariadení výrobcu elektriny na vymedzenom území 
s dodávkou elektriny do sústavy 500 MWh a viac za 
rok na účely dodávky elektriny určeným skupinám 
koncových odberateľov elektriny na vymedzenom 
území za určenú cenu alebo na účely dodávky 
elektriny dodávateľovi elektriny určenému 
ministerstvom, ktorý zabezpečí dodávku elektriny 
určeným skupinám koncových odberateľov 
elektriny na vymedzenom území za určenú cenu, 
(C) určenie dodávateľa elektriny, ktorému sa uloží 
povinnosť zabezpečiť dodávku elektriny podľa 
písmena b) určeným skupinám koncových 
odberateľov elektriny na vymedzenom území za 
určenú cenu; ministerstvo môže určiť jedného 
alebo viacerých dodávateľov elektriny, ktorých 
poverí dodávkou elektriny podľa písmena b) 
určeným skupinám koncových odberateľov 
elektriny na vymedzenom území za určenú cenu, 
(D) obmedzenie spotreby energie alebo iné 
opatrenie zabezpečujúce úsporu energie u 
koncových odberateľov elektriny okrem 
odberateľov elektriny v domácnosti, (E) povinnosť 
zúčastniť sa verejného obstarávania na dodávku 
elektriny, predložiť ponuku a ako úspešný 
uchádzač uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu 
na dodávku elektriny za určenú cenu, alebo 
povinnosť predložiť ponuku alebo prijať návrh 
zmluvy a uzavrieť zmluvu na dodávku elektriny za 
určenú cenu, ak verejný obstarávateľ alebo 
obstarávateľ uzatvára zmluvu inak než postupom 
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podľa predpisov o verejnom obstarávaní“ 
(ustanovenie § 20 ods. 14 zákona o energetike). 
  
„Opatrenia nariadené podľa ustanovenia § 20 ods. 
14 zákona o energetike musia byť primerané, 
nediskriminačné a transparentné. Každý účastník 
trhu s elektrinou je povinný splniť opatrenia 
nariadené ministerstvom podľa ustanovenia § 20 
ods. 14 zákona o energetike“ (ustanovenie § 20 
ods. 15 zákona o energetike). „Oprávnené náklady 
určeného dodávateľa elektriny spojené s výkonom 
opatrenia podľa ustanovenia § 20 ods. 14 písm. c) 
zákona o energetike uhradí štát prostredníctvom 
ministerstva“ (ustanovenie § 20 ods. 16 zákona 
o energetike). „Cenu podľa ustanovenia § 20 ods. 
14 písm. b), c) a e) zákona o energetike  určí vláda 
nariadením vlády; cena môže byť určená rozdielne 
pre elektrinu vyrábanú rôznymi technológiami a 
môže byť určená rozdielne pre rôzne skupiny 
odberateľov elektriny. Pri určení ceny poskytuje 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len 
„úrad“) súčinnosť“ (ustanovenie § 20 ods. 17 
zákona o energetike). 
 
„Stav núdze v elektroenergetike vyhlásený z 
dôvodov podľa ustanovenia § 20 ods. 12 zákona 
o energetike možno vyhlásiť najdlhšie na 180 dní. 
Ak dôvody pre vyhlásenie stavu núdze v 
elektroenergetike trvajú, možno v nevyhnutnom 
rozsahu a na nevyhnutný čas stav núdze v 
elektroenergetike predĺžiť o ďalších 40 dní, a to aj 
opakovane. S predĺžením stavu núdze v 
elektroenergetike podľa druhej vety musí vysloviť 
súhlas národná rada, a to do 20 dní od prvého dňa 
predĺženého stavu núdze v elektroenergetike. Ak 
národná rada nevysloví súhlas, predĺžený stav 
núdze v elektroenergetike zanikne dňom 
neschválenia návrhu vlády na vyslovenie súhlasu s 
predĺžením stavu núdze v elektroenergetike, inak 
uplynutím lehoty podľa tretej vety na vyslovenie 
takéhoto súhlasu“ (ustanovenie § 20 ods. 18 
zákona o energetike). 
 

 Krízová situácia v plynárenstve 
 
 
Z pohľadu krízovej situácie v plynárstve dochádza 
novelou k doplneniu nových ustanovení § 21 ods. 
11 až 17 zákona o energetike. 
 

„Stavom núdze v plynárenstve je aj stav, kedy cena 

veľkoobchodných energetických produktov na 

veľkoobchodných trhoch s energiou dosahuje 

nielen krátkodobo úroveň, ktorá môže viesť k 

cenovej nedostupnosti plynu pre odberateľov na 

vymedzenom území a ktorá môže spôsobiť 

ohrozenie bezpečnosti štátu, zdravia alebo života 

veľkej skupiny odberateľov plynu alebo hrozbu 

značných hospodárskych škôd u koncových 

odberateľov plynu na vymedzenom území“ 

(ustanovenie § 21 ods. 11 zákona o energetike). 

„Stav núdze v plynárenstve z dôvodov podľa 

ustanovenia § 21 ods. 11 zákona o energetike na 

vymedzenom území vyhlasuje a odvoláva vláda na 

návrh ministerstva. Vyhlásenie stavu núdze z 

dôvodov podľa ustanovenia § 21 ods. 11 zákona 

o energetike sa oznamuje v Zbierke zákonov 

Slovenskej republiky a vyhlasuje vo 

verejnoprávnych hromadných oznamovacích 

prostriedkoch“ (ustanovenie § 21 ods. 12 zákona 

o energetike). 

„V stave núdze v plynárenstve vyhlásenom z 
dôvodov podľa ustanovenia § 21 ods. 11 zákona 
o energetike ministerstvo všeobecne záväzným 
právnym predpisom na základe rozhodnutia vlády v 
nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu 
nariaďuje účastníkom trhu s plynom opatrenia, 
ktorými sú (A) určenie skupiny koncových 
odberateľov plynu, ktorým je možné dodávať plyn 
alebo ustanoviť povinnosť obmedzenia alebo 
prerušenia spotreby plynu pre určené skupiny 
koncových odberateľov plynu, (B) obmedzenie 
alebo zákaz prepravy plynu do plynárenských sietí 
susediacich štátov s výnimkou medzinárodnej 
prepravy plynu a prepravy plynu v rámci 
medzinárodnej pomoci v krízových situáciách v 
plynárenstve bez spotreby na vymedzenom území, 
(C) uloženie povinnosti prevádzkovateľovi 
zásobníka na vymedzenom území alebo mimo 
vymedzeného územia, ak je pripojený do siete, 
zabezpečiť ťažbu plynu zo zásobníka za určenú 
cenu pre dodávateľa plynu určeného 
ministerstvom, ktorý zabezpečí dodávku plynu 
určeným skupinám koncových odberateľov plynu na 
vymedzenom území za určenú cenu; táto povinnosť 
sa nevzťahuje na plyn, ktorý tvorí základnú náplň 
zásobníka v rozsahu nevyhnutne potrebnom na 
zabezpečenie jeho bezpečnej a spoľahlivej 
prevádzky a plyn, ktorý je v zásobníku uskladnený 
pre potreby strategických zásob iného členského 
štátu Európskej únie, (D) určenie dodávateľa plynu, 
ktorému sa uloží povinnosť zabezpečiť dodávku 
plynu určeným skupinám koncových odberateľov 
plynu na vymedzenom území za určenú cenu; 
ministerstvo môže určiť jedného alebo viacerých 
dodávateľov plynu, ktorých poverí dodávkou plynu 
určeným skupinám koncových odberateľov plynu na 
vymedzenom území za určenú cenu, (E) uloženie 
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povinností podľa ustanovenia § 67 ods. 8 zákona 
o energetike, (F) obmedzenie spotreby energie 
alebo iné opatrenie zabezpečujúce úsporu energie 
u koncových odberateľov plynu okrem odberateľov 
plynu v domácnosti, (G) povinnosť zúčastniť sa 
verejného obstarávania na dodávku plynu, 
predložiť ponuku a ako úspešný uchádzač uzavrieť 
zmluvu alebo rámcovú dohodu na dodávku plynu za 
určenú cenu, alebo povinnosť predložiť ponuku 
alebo prijať návrh zmluvy a uzavrieť zmluvu na 
dodávku plynu za určenú cenu, ak verejný 
obstarávateľ alebo obstarávateľ uzatvára zmluvu 
inak než postupom podľa predpisov o verejnom 
obstarávaní“ (ustanovenie § 21 ods. 13 zákona 
o energetike). 
  
„Opatrenia nariadené podľa ustanovenia § 21 ods. 
13 zákona o energetike musia byť primerané, 
nediskriminačné a transparentné. Každý účastník 
trhu s plynom je povinný splniť opatrenia 
nariadené ministerstvom podľa ustanovenia § 21 
ods. 13 zákona o energetike“ (ustanovenie § 21 
ods. 14 zákona o energetike). „Oprávnené náklady 
určeného dodávateľa plynu spojené s výkonom 
opatrenia podľa ustanovenia § 21 ods. 13 písm. d) 
zákona o energetike uhradí štát prostredníctvom 
ministerstva“ (ustanovenie § 21 ods. 15 zákona 
o energetike). „Cenu podľa ustanovenia § 21 ods. 
13 písm. c), d) a g) zákona o energetike určí vláda 
nariadením vlády; cena môže byť určená rozdielne 
pre rôzne skupiny odberateľov plynu. Pri určení 
ceny poskytuje úrad súčinnosť“ (ustanovenie § 21 
ods. 16 zákona o energetike). 
 
„Stav núdze v plynárstve vyhlásený z dôvodov podľa 
ustanovenia § 21 ods. 11 zákona o energetike 
možno vyhlásiť najdlhšie na 180 dní. Ak dôvody pre 
vyhlásenie stavu núdze v plynárstve trvajú, možno 
v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas stav 
núdze v plynárstve predĺžiť o ďalších 40 dní, a to 
aj opakovane. S predĺžením stavu núdze v 
plynárstve podľa druhej vety musí vysloviť súhlas 
národná rada, a to do 20 dní od prvého dňa 
predĺženého stavu núdze v plynárstve. Ak národná 
rada nevysloví súhlas, predĺžený stav núdze v 
plynárstve zanikne dňom neschválenia návrhu 
vlády na vyslovenie súhlasu s predĺžením stavu 
núdze v plynárstve, inak uplynutím lehoty podľa 
tretej vety na vyslovenie takéhoto súhlasu“ 
(ustanovenie § 21 ods. 17 zákona o energetike). 
 
Azda najvýraznejšou novinkou je doplnenie nových 
ustanovení § 24a až 24e zákona o energetike, 
upravujúcich (1) financovanie povinnosti 
uloženej vo všeobecnom hospodárskom záujme 

(ustanovenie § 24a zákona o energetike), (2) 
čisté náklady povinností uložených vo 
všeobecnom hospodárskom záujme (ustanovenie 
§ 24b zákona o energetike), (3) náhradu čistých 
nákladov povinnosti vo všeobecnom 
hospodárskom záujme (ustanovenie § 24c zákona 
o energetike), (4) potvrdenie o výške čistých 
nákladov povinnosti vo všeobecnom 
hospodárskom záujme (ustanovenie § 24d 
zákona o energetike) a (5) osobitné ustanovenia 
pre oddelené vedenie účtovníctva poskytovateľa 
povinnosti (ustanovenie § 24e zákona 
o energetike). 
 
„Financovanie povinností uložených vo 
všeobecnom hospodárskom záujme podľa 
ustanovenia § 24 zákona o energetike sa vykonáva 
spôsobom a v rozsahu podľa tohto zákona 
prostredníctvom úhrady zo štátneho rozpočtu ako 
náhrada čistých nákladov povinnosti uloženej vo 
všeobecnom hospodárskom záujme“ (ustanovenie § 
24a ods. 1 zákona o energetike). „Ministerstvo je 
povinné každoročne najneskôr do 30. júna 
zverejniť bez zbytočného odkladu na webovom 
sídle ministerstva informácie o tom, aká suma bola 
zo štátneho rozpočtu poskytnutá na náhradu 
čistých nákladov povinnosti uloženej vo 
všeobecnom hospodárskom záujme“ (ustanovenie § 
24a ods. 2 zákona o energetike). 
 
„Čistými nákladmi povinností uložených vo 
všeobecnom hospodárskom záujme sú všetky 
náklady, ktoré sa vzťahujú alebo sú potrebné na 
poskytovanie povinností uložených vo všeobecnom 
hospodárskom záujme“ (ustanovenie § 24b ods. 1 
zákona o energetike). „Čisté náklady povinnosti 
uloženej vo všeobecnom hospodárskom záujme sa 
vypočítajú ako rozdiel medzi čistými nákladmi 
poskytovateľa povinnosti vo všeobecnom 
hospodárskom záujme a čistými nákladmi toho 
istého poskytovateľa povinnosti vo všeobecnom 
hospodárskom záujme, ak by povinnosť uloženú vo 
všeobecnom hospodárskom záujme neposkytoval. 
Pri určení čistých nákladov povinnosti uloženej vo 
všeobecnom hospodárskom záujme sa berie do 
úvahy aj nákladová efektívnosť poskytovania 
povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme a 
primeraný zisk“ (ustanovenie § 24b ods. 2 zákona 
o energetike).  
 
„Ak z poskytovania povinnosti vo všeobecnom 
hospodárskom záujme v kalendárnom roku vzniknú 
poskytovateľovi povinnosti vo všeobecnom 
hospodárskom záujme (ďalej len „poskytovateľ 
povinnosti“) čisté náklady povinnosti vo 
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všeobecnom hospodárskom záujme, ktoré 
predstavujú pre poskytovateľa povinnosti 
neprimeranú finančnú záťaž, má poskytovateľ 
povinnosti nárok na ich náhradu. Nárok na náhradu 
neprimeranej finančnej záťaže posudzuje 
ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom financií 
Slovenskej republiky a úradom v konaní o určení 
náhrady za neprimeranú finančnú záťaž povinnosti 
vo všeobecnom hospodárskom záujme. Za 
neprimeranú finančnú záťaž sa považuje stav, keď 
čisté náklady povinnosti vo všeobecnom 
hospodárskom záujme dosahujú takú sumu, že nie 
je vzhľadom na objektívne okolnosti, ktoré 
spôsobili hospodársku situáciu poskytovateľa 
povinnosti možné od neho spravodlivo požadovať, 
aby ich znášal. Výšku čistých nákladov povinnosti 
vo všeobecnom hospodárskom záujme podľa 
ustanovenia § 24 ods. 1 písm. g) zákona 
o energetike posudzuje úrad, ktorý pre účely 
konania o určení náhrady za neprimeranú finančnú 
záťaž povinnosti vo všeobecnom hospodárskom 
záujme predloží na žiadosť ministerstva vydané 
potvrdenie o výške čistých nákladov povinnosti vo 
všeobecnom hospodárskom záujme“ (ustanovenie § 
24c ods. 1 zákona o energetike). 
  
„Zároveň s určením čistých nákladov povinnosti vo 
všeobecnom hospodárskom záujme podľa 
ustanovenia § 24b zákona o energetike 
ministerstvo vydá rozhodnutie o náhrade čistých 
nákladov povinnosti vo všeobecnom hospodárskom 
záujme. Rozhodnutie je písomné a obsahuje 
označenie orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, a 
osoby, ktorá v jeho mene konala, identifikáciu 
poskytovateľa povinnosti, ktorého sa týka, výrok, 
vrátane sumy náhrady čistých nákladov povinnosti 
vo všeobecnom hospodárskom záujme, 
odôvodnenie, dátum a miesto vydania rozhodnutia 
a podpis konajúcej osoby. Rozhodnutie sa doručuje 
poskytovateľovi povinnosti a je proti nemu možné 
podať do 15 dní rozklad, ktorý má odkladný účinok“ 
(ustanovenie § 24c ods. 2 zákona o energetike). 
  
„Náhrada určená podľa ustanovenia § 24c ods. 2 
zákona o energetike nadobúda splatnosť v 
kalendárnom roku, ktorý bezprostredne nasleduje 
po kalendárnom roku, za ktorý ministerstvo určí 
náhradu čistých nákladov povinnosti uloženej vo 
všeobecnom hospodárskom záujme podľa 
ustanovenia § 24c ods. 2 zákona o energetike. 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky uhradí 
poskytovateľovi povinnosti náhradu za čisté 
náklady povinnosti vo všeobecnom hospodárskom 
záujme nasledovne: (A) v sume rovnajúcej sa súčtu 
čistých nákladov povinnosti vo všeobecnom 

hospodárskom záujme, (B) v sume rovnajúcej sa 
rozdielu súčtu čistých nákladov povinnosti vo 
všeobecnom hospodárskom záujme a náhrad 
vyplývajúcich z osobitných dohôd uzavretých 
medzi poskytovateľom povinnosti, Ministerstvom 
financií Slovenskej republiky a ministerstvom, (C) 
v lehote 30 kalendárnych dní od doručenia 
právoplatného rozhodnutia ministerstva o náhrade 
čistých nákladoch povinnosti vo všeobecnom 
hospodárskom záujme“ (ustanovenie § 24c ods. 3 
zákona o energetike). 
 
„Poskytovateľ povinnosti podľa ustanovenia § 24 
ods. 1 písm. g) zákona o energetike je povinný 
požiadať úrad každoročne do 30. júna 
kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny 
rok o potvrdenie o výške čistých nákladov 
povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme 
(ďalej len „potvrdenie“), pričom žiadosť o 
potvrdenie obsahuje náležitosti ustanovené 
v ustanovení § 24d ods. 2 zákona o energetike. 
Potvrdenie úrad vydá v lehote 30 dní po doručení 
úplnej žiadosti. Ak žiadosť nie je úplná, úrad vyzve 
poskytovateľa povinnosti, aby v ním určenej lehote 
žiadosť doplnil. Ak žiadosť v určenej lehote 
poskytovateľ povinnosti nedoplní, úrad potvrdenie 
nevydá“ (ustanovenie § 24d ods. 1 zákona 
o energetike). „Žiadosť o vydanie potvrdenia 
obsahuje: (A) obchodné meno, sídlo a identifikačné 
číslo poskytovateľa povinnosti a v prípade 
povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme v 
rozsahu výroby elektriny aj identifikáciu zariadenia 
na výrobu elektriny, (B) vyčíslenie čistých nákladov 
povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme 
za predchádzajúci kalendárny rok, (C) vyčíslenie 
celkových nákladov za predchádzajúci kalendárny 
rok, (D) ďalšie údaje a podklady podľa 
vykonávacieho predpisu, ktorý vydá úrad podľa 
ustanovenia § 95 ods. 2 písm. p) zákona 
o energetike“ (ustanovenie § 24d ods. 2 zákona 
o energetike). 
 
„Potvrdenie obsahuje: (A) identifikačné údaje 
poskytovateľa povinnosti podľa ustanovenia § 24d 
ods. 2 písm. a) zákona o energetike a v prípade 
povinnosti uloženej vo všeobecnom hospodárskom 
záujme v rozsahu výroby elektriny aj identifikáciu 
zariadenia na výrobu elektriny, (B) údaj o čistých 
nákladoch povinnosti uloženej vo všeobecnom 
hospodárskom záujme za predchádzajúci 
kalendárny rok, (C) označenie orgánu, ktorý 
potvrdenie vydáva, (D) dátum a podpis 
zodpovedného zamestnanca osoby konajúcej za 
úrad“ (ustanovenie § 24d ods. 3 zákona 
o energetike). „Úrad je oprávnený na účely 
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posúdenia a určenia čistých nákladov povinnosti vo 
všeobecnom hospodárskom záujme overovať a 
kontrolovať podklady na výpočet čistých nákladov 
povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme 
sám alebo prostredníctvom ním poverenej odborne 
spôsobilej a nezávislej osoby, ako aj nahliadať do 
účtovných kníh a záznamov poskytovateľa 
povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme. 
Úrad je tiež oprávnený písomne požiadať 
poskytovateľa povinnosti o predloženie údajov na 
účely posúdenia a určenia čistých nákladov 
povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme, a 
to v určenej lehote, nie kratšej ako päť dní odo dňa 
doručenia“ (ustanovenie § 24d ods. 4 zákona 
o energetike). 
 
„Potvrdenie úrad doručuje poskytovateľovi 
povinnosti a najneskôr do 10 dní od doručenia 
potvrdenia poskytovateľovi povinnosti potvrdenie 
zverejní na webovom sídle úradu“ (ustanovenie § 
24d ods. 5 zákona o energetike). „Úrad na žiadosť 
poskytovateľa povinnosti alebo z vlastného 
podnetu zmení alebo zruší potvrdenie, ak sa 
preukáže, že bolo vydané na základe nesprávnych 
údajov alebo nepravdivých údajov, alebo sa zmenili 
podmienky alebo skutočnosti, na základe ktorých 
bolo potvrdenie vydané. V konaní z vlastného 
podnetu úrad umožní poskytovateľovi povinnosti 
vyjadriť sa k dôvodom zmeny alebo zrušenia 
potvrdenia. Ustanovenia predchádzajúcich 
odsekov sa použijú primerane“ (ustanovenie § 24d 
ods. 6 zákona o energetike). „Proti zmene alebo 
zrušeniu potvrdenia môže podať poskytovateľ 
povinnosti v lehote 15 dní od doručenia potvrdenia 
alebo oznámenia o zrušení potvrdenia námietku 
Regulačnej rade (ďalej len „rada“). Na 
posudzovanie námietok sa ustanovenia § 24d ods. 
9 až 11 zákona o energetike použijú primerane“ 
(ustanovenie § 24d ods. 7 zákona o energetike). 
  
„Chyby v písaní, v počítaní a iné zrejmé 
nesprávnosti v písomnom vyhotovení potvrdenia 
úrad kedykoľvek aj bez návrhu opraví a upovedomí 
o tom poskytovateľa povinnosti“ (ustanovenie § 
24d ods. 8 zákona o energetike). „Ak úrad 
nevyhovie žiadosti poskytovateľa povinnosti o 
vydanie potvrdenia v plnom rozsahu alebo 
potvrdenie nevydá, poskytovateľ povinnosti má 
právo podať písomné námietky rade do 15 dní odo 
dňa doručenia potvrdenia alebo odo dňa doručenia 
oznámenia o jeho nevydaní. Podanie námietok 
nemá odkladný účinok“ (ustanovenie § 24d ods. 9 
zákona o energetike). „Uplatnené námietky 
preskúma rada v lehote do 30 dní odo dňa ich 
doručenia“ (ustanovenie § 24d ods. 10 zákona 

o energetike). „Ak rada zistí, že námietky sú 
opodstatnené, uloží úradu vykonať nápravu do 
desiatich dní od skončenia preskúmavania 
námietok. Ak rada zistí neopodstatnenosť 
námietok, písomne to oznámi poskytovateľovi 
povinnosti do piatich dní od skončenia 
preskúmavania námietok“ (ustanovenie § 24d ods. 
11 zákona o energetike). „Úrad vedie evidenciu o 
vydaných potvrdeniach“ (ustanovenie § 24d ods. 
12 zákona o energetike). 
 
„Poskytovateľ povinnosti vo svojom účtovníctve 
prostredníctvom analytických účtov alebo 
analytickej evidencie náklady a výnosy z 
poskytovania každej služby a produktu, ktoré sú 
súčasťou povinnosti vo všeobecnom hospodárskom 
záujme a náklady a výnosy z poskytovania 
ostatných služieb a produktov, na účely výpočtu 
čistých nákladov povinnosti vo všeobecnom 
hospodárskom záujme. Účtovníctvo poskytovateľa 
povinnosti musí byť založené na objektívne 
odôvodniteľných zásadách kalkulácie a výpočtu 
nákladov (ďalej len „nákladové účtovníctvo“)“ 
(ustanovenie § 24e ods. 1 zákona o energetike). „V 
účtovníctve poskytovateľa povinnosti sa náklady 
rozdeľujú a priraďujú konkrétnej skupine 
koncových spotrebiteľov, v prospech ktorých sa 
vydáva všeobecný hospodársky záujem podľa 
ustanovenia § 24 zákona o energetike“ 
(ustanovenie § 24e ods. 2 zákona o energetike). 
  
„Spoločné náklady, ktoré sú potrebné na 
zabezpečenie povinnosti vo všeobecnom 
hospodárskom záujme aj ostatných služieb, sa 
rozdeľujú rovnakým spôsobom a použije na ostatné 
služby sa použije rovnaká metodika rozvrhnutia 
nákladov na povinnosti vo všeobecnom 
hospodárskom záujme“ (ustanovenie § 24e ods. 3 
zákona o energetike). „Zmenu princípu 
nákladového účtovníctva, ako je uvedený 
v ustanovení § 24e ods. 1 zákona o energetike, 
môže poskytovateľ povinnosti používať, len ak je v 
súlade s podmienkami podľa ustanovenia § 24e 
ods. 1 zákona o energetike a po predchádzajúcom 
schválení Ministerstvom financií Slovenskej 
republiky; o každej zmene princípu nákladového 
účtovníctva Ministerstvo financií Slovenskej 
republiky pred jeho schválením informuje Európsku 
komisiu“ (ustanovenie § 24e ods. 4 zákona 
o energetike). 
  
„Súlad vedenia účtovníctva poskytovateľa 
povinnosti s týmto zákonom je Ministerstvo financií 
Slovenskej republiky oprávnené preveriť alebo 
zabezpečiť jeho preverenie odborne spôsobilou a 
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nezávislou osobou, ako aj na tento účel nahliadať 
do účtovných kníh a záznamov poskytovateľa 
povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme“ 
(ustanovenie § 24e ods. 5 zákona o energetike). 
„Účtovná závierka za účtovné obdobie 
poskytovateľa povinnosti musí byť overená 
audítorom a overenú účtovnú závierku 
poskytovateľ povinnosti uloží vo verejnej časti 
registra účtovných závierok, a to do 31. mája za 
predchádzajúci kalendárny rok. Ak účtovné 
obdobie poskytovateľa povinnosti nie je totožné s 
kalendárnym rokom, poskytovateľ povinnosti 
zostaví k 31. decembru kalendárneho roka za 
kalendárny rok priebežnú účtovnú závierku a 
overenú audítorom ju predkladá Ministerstvu 
financií Slovenskej republiky do 31. mája za 
predchádzajúci kalendárny rok. Z obsahu účtovnej 
závierky a priebežnej účtovnej závierky 
poskytovateľa povinnosti musia byť zrejmé 
informácie o oddelených nákladoch a výnosoch 
podľa ustanovenia § 24e ods. 1 zákona 
o energetike“ (ustanovenie § 24e ods. 6 zákona 
o energetike). „Ak náhrady v akejkoľvek forme, 
ktoré získajú podniky sú viazané na určité obdobie 
na základe otvoreného, transparentného a 
nediskriminačného postupu, ustanovenia § 24e 

ods. 1 až 6 zákona o energetike sa neuplatňujú“ 
(ustanovenie § 24e ods. 7 zákona o energetike). 
 

Novela do zákona o energetike priniesla aj nové 

ustanovenie § 38a zákona o energetike („Výroba 

elektriny a dodávka vyrobenej elektriny na 

zabezpečenie dodávok elektriny pre odberateľov 

na vymedzenom území“) a § 38b zákona 

o energetike („Poskytovanie podporných služieb 

a dodávka regulačnej elektriny na zabezpečenie 

prevádzkovej spoľahlivosti sústavy a pre 

dodržanie kvality dodávky elektriny na 

vymedzenom území“). 

 Účinnosť novely 
 

Novela nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia (07. 

októbra 2022). 
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NOVELA ZÁKONA O OBČIANSKYCH PREUKAZOCH

 

Občiansky preukaz už dlhodobo predstavuje 

základný doklad, slúžiaci na identifikáciu jeho 

držiteľa. V kontexte neustáleho rozvoja 

informačných technológii sa však postupne 

dostávame do stavu, kedy občiansky preukaz nie 

je len kúskom papiera so základnými 

identifikačnými údajmi. Súčasťou občianskych 

preukazov sú po novom aj biometrické údaje 

v podobe odtlačkov prstov, či fotografie tváre.  

Dňa 04. mája 2022 bol Národnou radou Slovenskej 

republiky prijatý zákon č. 180/2022 Z. z. (ďalej 

len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OP“) 

a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

Novelou sa okrem zákona o OP mení a dopĺňa aj (A) 

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 

145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych 

poplatkoch“) a (B) zákon č. 647/2007 Z. z. 

o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o cestovných dokladoch“). 

 Účel novely 
 

Novela vstupuje do právneho poriadku 

Slovenskej republiky najmä v súvislosti s prijatím 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2019/1157 z 20. júna 2019 o posilnení 

zabezpečenia preukazov totožnosti občanov 

Únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom 

Únie a ich rodinným príslušníkom vykonávajúcim 

svoje právo na voľný pohyb (ďalej len 

„Nariadenie“). Novela súčasne reaguje aj na 

požiadavky vyplývajúce z aplikačnej praxe a tiež 

na spoločenský vývoj. Na základe požiadavky 

Nariadenia sa v zákone o OP dopĺňajú 

ustanovenia týkajúce sa odtlačkov prstov a 

podoby tváre. Tieto údaje budú do 

elektronického čipu zapisované v podobe 

biometrických údajov, teda nie v podobe 

odtlačkov prstov alebo fotografie tváre. 

Povinnosť podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov 

prstov sa bude vzťahovať na osoby, ktoré dovŕšili 

vek 12 rokov. Vzhľadom na povinnosť podrobiť 

sa nasnímaniu odtlačkov prstov pri podaní  

 

žiadosti sa zo zákona o OP vypúšťa možnosť 

podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu 

prostredníctvom portálu Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky. 

V nasledujúcom texte prinášame len prehľad 

najdôležitejších zmien a zároveň odkazujeme aj 

na plné znenie novely. 

Prvou zmenou, ktorú novela do zákona o OP 
priniesla je reakcia na situáciu, vyplývajúcu z 
povinnosti občana podrobiť sa nasnímaniu 
odtlačkov prstov pri podaní žiadosti o vydanie 
občianskeho preukazu. V prípade dočasnej 
nemožnosti zosnímať odtlačky prstov u občana 
staršieho ako 12 rokov (napríklad zo zdravotných 
dôvodov) sa umožní vydanie občianskeho preukazu 
s dobou platnosti na jeden rok a to aj opakovane. 
V lehote jedného roka je možné predpokladať 
zmenu stavu tak, aby občanovi následne mohol byť 
vydaný občiansky preukaz so štandardnou dobou 
platnosti. V prípade trvalej nemožnosti občanovi 
zosnímať odtlačky prstov bude občanovi vydaný 
občiansky preukaz so štandardnou dobou platnosti 
(ustanovenie § 2 ods. 4 zákona o OP). 
 
Novelou sa tiež do zákona o OP dopĺňa nový údaj, 
ktorý je súčasťou občianskeho preukazu. Týmto 
údajom je CAN – Card Access Number, prístupové 
číslo karty, ktoré musí byť zobrazené na 
občianskom preukaze. Prístupové číslo karty je 
ďalším z bezpečnostných prvkov. Uvedené vyplýva 
z čl. 3 Nariadenia, pričom preukazy totožnosti 
vydávané členskými štátmi sa vyhotovujú vo 
formáte ID-1 a obsahujú strojovo čitateľnú zónu. 
Vychádzajú zo špecifikácií a minimálnych 
bezpečnostných noriem stanovených v dokumente 
ICAO 9303 a spĺňajú požiadavky stanovené v 
písmenách c), d), f) a g) prílohy nariadenia (ES) č. 
1030/2002 v platnom znení. Ide o náhodne 
generovaný šesťciferný kód vygravírovaný na 
prednej strane karty občianskeho preukazu v na to 
určenej zóne, ktorý slúži ako vstup pre protokol 
riadenia prístupu k údajom na čipe dokladu s 
bezkontaktným rozhraním (ustanovenie § 3 ods. 1 
písm. m) zákona o OP). 
 
V nadväznosti na možnosť zvoliť si bezpečnostný 
osobný kód pri podaní žiadosti o vydanie 
občianskeho preukazu aj na zastupiteľskom úrade 
sa umožňuje tiež zmeniť si ho na zastupiteľskom 
úrade. Z dôvodu zmeny v ustanovenia § 4 ods. 2 
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zákona o OP, podľa ktorého zverejňuje aplikačné 
programové vybavenie Ministerstvo vnútra 
Slovenskej republiky, sa vypúšťajú nadbytočné 
slová“ (ustanovenie § 5 ods. 5 zákona o OP). 

 Kód pre odblokovanie 
 
Novinkou je doplnenie nového ustanovenia § 5a 
zákona o OP („Kód pre odblokovanie“). 
 

„Kód pre odblokovanie slúži na odblokovanie 

zablokovaného bezpečnostného osobného kódu 

prostredníctvom aplikačného programového 

vybavenia“ (ustanovenie § 5a ods. 1 zákona o OP). 

„Kód pre odblokovanie je kombináciou ôsmich 

číslic. Kód pre odblokovanie je možné zvoliť a 

zmeniť na príslušnom útvare alebo 

prostredníctvom aplikačného programového 

vybavenia“ (ustanovenie § 5a ods. 2 zákona o OP). 

„Ak občan trikrát po sebe chybne uvedie kód pre 

odblokovanie, kód pre odblokovanie sa trvalo 

zablokuje; v takom prípade môže občan 

odblokovať zablokovaný bezpečnostný osobný kód 

na príslušnom útvare alebo zastupiteľskom úrade“ 

(ustanovenie § 5a ods. 3 zákona o OP). 

Novelou sa ďalej ustanovujú výnimky z povinnosti 

podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov prstov a podpisu. 

Povinnosť podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov prstov 

a podpisu nebude mať napríklad osoba mladšia ako 

12 rokov, avšak podpis bude dobrovoľný pre osoby 

staršie ako 6 a mladšie ako 12 rokov. Občiansky 

preukaz, ktorý neobsahuje odtlačky prstov 

zapísané v elektronickom čipe ostáva platný až do 

zániku jeho platnosti. Povinnosť podrobiť sa 

nasnímaniu odtlačkov prstov bude mať občan, 

ktorý dovŕšil vek 12 rokov až pri nasledujúcom 

podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu. 

Občiansky preukaz občana, ktorý pri podaní 

žiadosti nedovŕši vek 12 rokov (takýto občiansky 

preukaz nebude obsahovať odtlačky prstov) bude 

platiť až do zániku jeho platnosti bez ohľadu na to, 

či počas platnosti dovŕši vek 12 rokov (ustanovenie 

§ 6 ods. 11 zákona o OP). 

Rovnako ako v prípade cestovných dokladov, tak aj 
v prípade občianskych preukazov bude možné 
zaslať občiansky preukaz na adresu v štáte 
pôsobnosti zastupiteľského úradu, na ktorom bola 
podaná žiadosť o jeho vydanie alebo na iný 
zastupiteľský úrad. Zastupiteľský úrad Slovenskej 
republiky v zahraničí vykonáva svoju pôsobnosť na 
určitom území. Aplikačná prax ukázala, že mnoho 
občanov v zahraničí žiada, aby im boli vyhotovené 

doklady zasielané do iných regiónov, resp. na 
Slovensko. Na základe uvedeného je preto vhodné 
presnejšie špecifikovať možnosť zaslania 
vyhotoveného cestovného dokladu v odôvodnenom 
prípade len na adresu v teritóriu pôsobnosti toho 
zastupiteľského úradu Slovenskej republiky, kde 
bola žiadosť prijatá alebo na iný zastupiteľský 
úrad. Sieť zastupiteľských úradov Slovenskej 
republiky teritoriálne pokrýva územie všetkých 
štátov sveta a pre územie Slovenska sú na prijatie 
žiadosti príslušné ktorékoľvek z 84 oddelení 
dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru 
(ustanovenie § 10 ods. 7 zákona o OP). 

 Zákon o správnych poplatkoch 
 

Úprava, ktorú novela prináša do zákona 

o správnych poplatkoch, zasa reflektuje na 

aplikačnú prax pri spoplatňovaní vydávania 

občianskych preukazov. Keďže legislatívna úprava 

pozná občiansky preukaz, ktorý je pre občana 

povinným dokladom a aj občiansky preukaz, ktorý 

je nepovinný, je potrebné, aby uvedené druhy 

dokladov boli odlíšené aj vo vzťahu k správnym 

poplatkom. Úprava vyplynula z potreby 

oslobodenia od poplatku za vydanie cestovného 

pasu alebo cestovného dokladu cudzinca s 

platnosťou na 1 rok aj kategóriu osôb mladších ako 

16 rokov, aby sa zabezpečila rovnosť 

zaobchádzania a odstránila sa diskriminačná 

formulácia. Na základe analýzy doteraz účinného 

znenia zákona o správnych poplatkoch, bolo 

potrebné rozšíriť kategóriu osôb, ktoré sú 

oslobodené od poplatku za vydanie cestovného 

dokladu ako náhrady za platný cestovný doklad pri 

zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v 

cestovnom doklade zistená chyba zapríčinená 

výrobcom cestovného dokladu alebo chyba 

zapríčinená orgánom, ktorý cestovný doklad vydal. 

Doposiaľ platná legislatíva opomenula osoby 

mladšie ako 16 rokov, ktorým bol vydaný cestovný 

doklad na 1 rok, pričom nastala skutočnosť 

oprávňujúca na oslobodenie od vyššie uvedeného 

poplatku. Takáto osoba bola pri vydaní cestovného 

dokladu spoplatnená správnym poplatkom aj 

napriek skutočnosti, že v skôr vydanom cestovnom 

dokladu vznikla chyba opísaná vyššie. Takouto 

chybou môže byť nesprávne uvedené meno alebo 

priezvisko držiteľa dokladu, chýbajúce číslo 

dokladu a podobne (sadzobník správnych 

poplatkov, časť II. VNÚTORNÁ SPRÁVA, položka 

22a zákona o správnych poplatkoch). 
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Na záver novela mení a dopĺňa aj zákon 

o cestovných dokladoch. Jednou zo zmien 

v zákone o cestovných dokladoch je napríklad 

vypustenie ustanovenia § 16 ods. 4 písm. b) zákona 

o cestovných dokladoch. Cestovný doklad sa 

vydáva len občanom Slovenskej republiky. 

Vypustenie údaja o adrese trvalého pobytu a ak je 

kratší ako 10 rokov, aj adrese predchádzajúceho 

trvalého pobytu s uvedením jeho začiatku má za 

cieľ, zjednodušiť proces žiadosti o vydanie 

cestovného dokladu. Cestovný pas je doklad, ktorý 

je viazaný na občianstvo Slovenskej republiky 

žiadateľa. Existuje skupina občanom, ktorí nikdy 

nemali pobyt na území Slovenskej republiky a preto 

uvedené ustanovenie im mohlo spôsobovať 

komplikácie pri podaní žiadosti o vydanie 

cestovného pasu, nakoľko neboli schopní predložiť 

takúto adresu. Ide o občanov Slovenskej republiky, 

ktorí sa narodili, získali občianstvo resp. žijú v 

zahraničí a nemajú alebo nikdy ani nemali pobyt na 

území Slovenskej republiky. Uvedená požiadavka, 

ako ďalší údaj a podklad pre podanie žiadosti o 

vydanie cestovného pasu spôsobovala komplikácie 

takýmto občanom pri podaní žiadosti o vydanie 

cestovného dokladu (ustanovenie § 16 ods. 4 

zákona o cestovných dokladoch). 

Zmenou si prešlo napríklad aj ustanovenie § 18 ods. 

4 zákona o cestovných dokladoch. Zastupiteľský 

úrad Slovenskej republiky v zahraničí vykonáva 

svoju pôsobnosť na určitom území. Aplikačná prax 

ukázala, že mnoho občanov v zahraničí žiada, aby 

im boli vyhotovené doklady zasielané do iných 

regiónov, resp. na Slovensko. Na základe 

uvedeného je preto vhodné presnejšie špecifikovať 

možnosť zaslania vyhotoveného cestovného 

dokladu v odôvodnenom prípade len na adresu v 

teritóriu pôsobnosti toho zastupiteľského úradu 

Slovenskej republiky, kde bola žiadosť prijatá 

alebo na iný zastupiteľský úrad. (ustanovenie § 18 

ods. 4 zákona o cestovných dokladoch). 

 Účinnosť novely 
 

Novela nadobudne účinnosť dňa 01. januára 2023. 
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ZÁKON O FINANCOVANÍ VOĽNÉHO ČASU DIEŤAŤA 

 

Národnou radou Slovenskej republiky prešiel 

pred prázdninami aj zákon o financovaní 

voľného času dieťaťa, upravujúci príspevok na 

financovanie voľnočasových aktivít detí.  

Dňa 22. júna 2022 bol prijatý zákon č. 232/2022 

Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

o financovaní“). Zákonom o financovaní sa mení 

a dopĺňa aj (A) zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z 

príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o dani z príjmov“), (B) zákon č. 600/2003 

Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení 

zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o prídavku“), (C) zákon č. 601/2003 Z. z. o 

životnom minime a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení  neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o životnom minime“), (D) zákon č. 

305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o 

sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o sociálnoprávnej ochrane“), (E) zákon č. 

447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na 

kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o peňažných príspevkoch“), (F) zákon č. 544/2010 

Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o dotáciách“), (G) zákon č. 189/2015 Z. z. o 

kultúrno-osvetovej činnosti v znení neskoršieho 

predpisu (ďalej len „zákon o kultúrno-osvetovej 

činnosti“), (H) zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej 

službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o štátnej službe“) a (I) zákon č. 35/2019 Z. z. o 

finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o finančnej správe“).  

V nasledujúcom texte sa budeme prioritne 

venovať úpravám, ktoré priniesol samotný zákon 

o financovaní. Z uvedeného dôvodu odkazujeme 

aj na plné znenie zákona o financovaní, v ktorom 

sú uvedené všetky zmeny a doplnenia vyššie 

uvedených právnych predpisov. 

 

 

Zákon o správnych súdov systematicky pozostáva 

zo sedemnástich paragrafových ustanovení. 

 Zmeny, ktoré zákon o financovaní 
voľného času dieťaťa prináša 

 

Na úvod sa zákon o financovaní dotýka základných 

ustanovení, príspevku a kontu dieťaťa 

(ustanovenia § 1 až § 4 zákona o financovaní). 

„Tento zákon o financovaní upravuje poskytovanie 

sumy, ktorú štát poskytuje oprávnenej osobe na 

úhradu voľnočasových aktivít určených pre dieťa a 

poskytnutých dieťaťu (ďalej len „príspevok“)“ 

(ustanovenie § 1 ods. 1 zákona o financovaní). „Na 

účely tohto zákona o financovaní sa rozumie (A) 

oprávnenou osobou osoba, ktorá nakladá s kontom 

dieťaťa, a to (1) osoba, ktorej sa na dieťa vypláca 

prídavok na dieťa podľa osobitného predpisu, (2) 

štatutárny zástupca alebo ním písomne poverený 

zamestnanec zariadenia sociálnoprávnej ochrany 

detí a sociálnej kurately alebo špeciálneho 

výchovného zariadenia, v ktorom sa poskytuje 

starostlivosť dieťaťu z dôvodu výkonu rozhodnutia 

súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, 

neodkladného opatrenia, rozhodnutia o uložení 

ochrannej výchovy alebo výchovného opatrenia, 

(3) fyzická osoba, ktorá ako prvá preukáže, že je 

zákonným zástupcom dieťaťa, ak niet osoby podľa 

prvého bodu alebo druhého bodu, (B) dieťaťom 

osoba s trvalým pobytom, prechodným pobytom 

alebo tolerovaným pobytom na území Slovenskej 

republiky od 5 rokov veku do 18 rokov veku, pričom 

sa za dieťa po ukončení povinnej školskej 

dochádzky považuje len dieťa, ktoré sa naďalej 

zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese v 

škole na území Slovenskej republiky alebo v 

zahraničí, (C) poskytovateľom fyzická osoba-

podnikateľ, ktorá má zriadené konto poskytovateľa 

alebo právnická osoba, ktorá má zriadené konto 

poskytovateľa, (D) voľnočasovou aktivitou činnosť 

v oblasti vzdelávania, kultúry alebo športu 

vykonávaná na území Slovenskej republiky pod 

odborným dohľadom vo vymedzenom časovom 

úseku vedúca k fyzickému alebo duševnému 

rozvoju dieťaťa, ktorá sa nevykonáva v rámci 

vyučovania na (1) školách tvoriacich sústavu škôl 

podľa osobitného predpisu, okrem základných 
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umeleckých škôl a jazykových škôl, (2) vysokých 

školách, (E) kontom dieťaťa účet dieťaťa zriadený 

Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky 

(ďalej len „platiteľ“) na účely nakladania s 

príspevkom a evidencie zostatku na konte dieťaťa 

a disponibilného zostatku, (F) kontom 

poskytovateľa účet poskytovateľa zriadený 

poskytovateľom a spravovaný platiteľom na účely 

pripisovania súm z konta dieťaťa a evidencie 

zostatku na konte poskytovateľa, (G) disponibilným 

zostatkom súčet nezablokovanej časti príspevku na 

konte dieťaťa za príslušný kalendárny mesiac, v 

ktorom sa má objednávaná voľnočasová aktivita 

poskytnúť, a nezablokovaných častí príspevkov na 

konte dieťaťa za kalendárne mesiace 

predchádzajúce tomuto kalendárnemu mesiacu“ 

(ustanovenie § 1 ods. 2 zákona o financovaní).  

„Príspevok sa poskytuje vo výške 60 eur na dieťa za 
každý kalendárny mesiac vrátane kalendárneho 
mesiaca, v ktorom dieťa splní podmienky podľa 
ustanovenia § 1 ods. 2 písm. b) zákona 
o financovaní a kalendárneho mesiaca, v ktorom 
dieťa prestane spĺňať podmienky podľa 
ustanovenia § 1 ods. 2 písm. b) zákona 
o financovaní“ (ustanovenie § 2 ods. 1 zákona 
o financovaní). „V prvý deň kalendárneho mesiaca 
sa na konto dieťaťa pripíše príspevok za 12. 
kalendárny mesiac nasledujúci po tomto 
kalendárnom mesiaci“ (ustanovenie § 2 ods. 2 
zákona o financovaní). „Pri zriadení konta dieťaťa 
platiteľ pripíše na konto dieťaťa príspevok za 
aktuálny kalendárny mesiac a príspevky za 11 
bezprostredne nasledujúcich kalendárnych 
mesiacov; ustanovenie § 2 ods. 2 zákona 
o financovaní tým nie je dotknutý“ (ustanovenie § 
2 ods. 3 zákona o financovaní). 
 
„Príspevok môže byť použitý len na úhradu 
voľnočasových aktivít, ktorých zoznam ustanoví 
všeobecne záväzným právnym predpisom (A) 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo 
školstva“) pre voľnočasové aktivity v oblasti 
vzdelávania a športu a (B) Ministerstvo kultúry 
Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo 
kultúry“) pre voľnočasové aktivity v oblasti 
kultúry“ (ustanovenie § 3 ods. 1 zákona 
o financovaní). „Na jednotlivé voľnočasové aktivity 
podľa ustanovenia § 3 ods. 1 zákona o financovaní 
možno použiť príspevok najviac vo výške, ktorú po 
dohode s Ministerstvom financií Slovenskej 
republiky ustanoví všeobecne záväzným právnym 
predpisom (A) ministerstvo školstva pre 
voľnočasové aktivity v oblasti vzdelávania a športu 

a (B) ministerstvo kultúry pre voľnočasové aktivity 
v oblasti kultúry“ (ustanovenie § 3 ods. 2 zákona 
o financovaní). 
„Ministerstvo financií Slovenskej republiky môže 
všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoviť 
miesto, pre ktoré sa ustanoví iná výška použitia 
príspevku ako podľa ustanovenia § 3 ods. 2 zákona 
o financovaní, a výšku, do ktorej je možné 
príspevok použiť na jednotlivé voľnočasové 
aktivity. Výška príspevku podľa prvej vety sa bude 
vzťahovať na voľnočasové aktivity, pre ktoré je 
toto miesto obvyklým miestom poskytovania 
voľnočasovej aktivity“ (ustanovenie § 3 ods. 3 
zákona o financovaní). 
 
„Platiteľ zriadi konto dieťaťa bezodkladne po 
splnení podmienok uvedených v ustanovení § 1 ods. 
2 písm. b) zákona o financovaní a vytvorí jedinečný 
identifikátor dieťaťa, ktorý prostredníctvom 
aplikácie sprístupní vo forme QR kódu“ 
(ustanovenie § 4 ods. 1 zákona o financovaní). 
„Oprávnenej osobe podľa ustanovenie § 1 ods. 2 
písm. a) prvého bodu zákona o financovaní doručí 
platiteľ prihlasovacie údaje a heslo bezodkladne po 
zriadení konta dieťaťa“ (ustanovenie § 4 ods. 2 
zákona o financovaní). „Oprávnenej osobe podľa 
ustanovenie § 1 ods. 2 písm. a) druhého bodu 
alebo tretieho bodu zákona o financovaní doručí 
platiteľ prihlasovacie údaje a heslo bezodkladne po 
preukázaní, že táto osoba je oprávnenou osobou; 
spôsob preukazovania týchto skutočností zverejní 
platiteľ na svojom webovom sídle“ (ustanovenie § 
4 ods. 3 zákona o financovaní). 
 
Zákon o financovaní sa ďalej venuje nakladaniu 
s kontom dieťaťa, poskytovateľovi, platiteľovi 
a objednávaniu voľnočasových aktivít 
(ustanovenie § 5 až § 8 zákona o financovaní). 
 

„Oprávnená osoba nakladá s kontom dieťaťa 

prostredníctvom webovej aplikácie alebo mobilnej 

aplikácie (ďalej len „aplikácia“)“ (ustanovenie § 5 

zákona o financovaní). „Konto poskytovateľa si 

môže zriadiť fyzická osoba-podnikateľ alebo 

právnická osoba registrovaná (A) v registri 

poskytovateľov voľnočasových aktivít v oblasti 

športu zriadenom a spravovanom ministerstvom 

školstva, (B) v registri poskytovateľov 

voľnočasových aktivít v oblasti vzdelávania 

zriadenom a spravovanom ministerstvom školstva, 

(C) v registri poskytovateľov voľnočasových aktivít 

v oblasti kultúry zriadenom a spravovanom 

ministerstvom kultúry“ (ustanovenie § 6 ods. 1 

zákona o financovaní). „Pri zriaďovaní konta 
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poskytovateľa je fyzická osoba-podnikateľ alebo 

právnická osoba povinná prostredníctvom aplikácie 

uviesť v informačnom systéme podľa ustanovenia § 

7 ods. 1 zákona o financovaní tieto údaje: (A) 

meno a priezvisko fyzickej osoby-podnikateľa alebo 

obchodné meno alebo názov právnickej osoby, (B) 

identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, 

(C) kontaktné údaje fyzickej osoby-podnikateľa 

alebo kontaktné údaje štatutárneho orgánu 

právnickej osoby, (D) číslo účtu v banke alebo v 

pobočke zahraničnej banky“ (ustanovenie § 6 ods. 

2 zákona o financovaní). 

„Poskytovateľ je povinný k poskytovanej 
voľnočasovej aktivite uviesť tieto údaje: (A) názov 
poskytovanej voľnočasovej aktivity, (B) obvyklé 
miesto poskytovania voľnočasovej aktivity, čas jej 
poskytovania a časový rozsah, (C) periodicitu 
poskytovania voľnočasovej aktivity, (D) vek 
dieťaťa, pre ktoré je voľnočasová aktivita určená, 
(E) maximálny počet detí, pre ktoré je možné 
voľnočasovú aktivitu poskytovať súčasne, (F) výšku 
ceny voľnočasovej aktivity, (G) všeobecné 
podmienky poskytovania a vypovedania 
voľnočasovej aktivity, (H) kontaktné údaje fyzickej 
osoby, ktorá vykonáva voľnočasovú aktivitu s 
dieťaťom na mieste a v čase podľa písmena b); 
touto osobou môže byť len fyzická osoba, ktorú 
poskytovateľ uviedol pri zápise do registra podľa 
ustanovenia § 6 ods. 1 zákona o financovaní ako 
spôsobilú v mene poskytovateľa vykonávať 
voľnočasovú aktivitu s dieťaťom, (I) ďalšie údaje, 
ktoré platiteľ zverejní na svojom webovom sídle“ 
(ustanovenie § 6 ods. 3 zákona o financovaní). „Ak 
dôjde k zmene údajov podľa ustanovenia § 6 ods. 
3 písm. b) alebo písm. h) zákona o financovaní, 
poskytovateľ je povinný bezodkladne aktualizovať 
tieto údaje v informačnom systéme podľa 
ustanovenia § 7 ods. 1 zákona o financovaní“ 
(ustanovenie § 6 ods. 4 zákona o financovaní). 
„Poskytovateľ je povinný poskytovať voľnočasovú 
aktivitu v súlade s údajmi uvedenými v ustanovení 
§ 6 ods. 3 zákona o financovaní“ (ustanovenie § 6 
ods. 5 zákona o financovaní). 
 
„Poskytovateľ zruší konto poskytovateľa 
prostredníctvom aplikácie; platiteľ o tejto 
skutočnosti informuje oprávnenú osobu 
prostredníctvom aplikácie, ak k okamihu zrušenia 
konta poskytovateľa nebola voľnočasová aktivita, 
ktorú táto oprávnená osoba objednala, poskytnutá. 
Po zrušení konta poskytovateľa platiteľ vyradí 
poskytovateľa z evidencie poskytovateľov uvedenej 
v ustanovení § 7 ods. 2 písm. c) zákona 
o financovaní; ustanovenie § 9 zákona 

o financovaní týmto nie je dotknuté“ (ustanovenie 
§ 6 ods. 6 zákona o financovaní). „Podrobnosti o 
zriadení a zrušení konta poskytovateľa zverejní 
platiteľ na svojom webovom sídle“ (ustanovenie § 
6 ods. 7 zákona o financovaní). 
 
„Platiteľ vytvára, rozvíja a prevádzkuje informačný 
systém, v ktorom sa vedie a spravuje evidencia 
podľa ustanovenia § 7 ods. 2 zákona o financovaní, 
spravuje konto dieťaťa a konto poskytovateľa a 
zúčtovávajú sa platby v prospech poskytovateľa. 
Platiteľ vytvára, rozvíja a prevádzkuje aplikáciu na 
účely nakladania s kontom dieťaťa a kontom 
poskytovateľa“ (ustanovenie § 7 ods. 1 zákona 
o financovaní). „Platiteľ vedie a spravuje evidenciu 
(A) detí, (B) oprávnených osôb, (C) 
poskytovateľov“ (ustanovenie § 7 ods. 2 zákona 
o financovaní). 
 
„Oprávnená osoba môže objednať voľnočasovú 
aktivitu prostredníctvom aplikácie“ (ustanovenie § 
8 ods. 1 zákona o financovaní). „Oprávnená osoba 
môže na príslušný kalendárny mesiac objednať 
voľnočasovú aktivitu, ktorej cena alebo suma 
určená podľa ustanovenia § 3 ods. 2 a 3 zákona 
o financovaní, ak je nižšia ako cena objednanej 
voľnočasovej aktivity, neprevyšuje disponibilný 
zostatok za daný kalendárny mesiac“ (ustanovenie 
§ 8 ods. 2 zákona o financovaní). „Pri objednaní 
voľnočasovej aktivity sa na konte dieťaťa 
zablokuje suma finančných prostriedkov vo výške 
ceny objednanej voľnočasovej aktivity alebo sumy 
určenej podľa ustanovenia § 3 ods. 2 a 3 zákona 
o financovaní, ak je nižšia ako cena objednanej 
voľnočasovej aktivity“ (ustanovenie § 8 ods. 3 
zákona o financovaní). 
  
„Oprávnená osoba so sumou zablokovanou podľa 
ustanovenia § 8 ods. 3 zákona o financovaní 
nemôže nakladať od okamihu objednania 
voľnočasovej aktivity do (A) odmietnutia alebo 
nepotvrdenia objednanej voľnočasovej aktivity 
podľa ustanovenia § 8 ods. 5 zákona o financovaní, 
(B) zrušenia poskytovania voľnočasovej aktivity 
podľa ustanovenia § 8 ods. 6 zákona o financovaní, 
(C) ospravedlnenia neúčasti dieťaťa na 
poskytovanej voľnočasovej aktivite podľa 
ustanovenia § 8 ods. 7 zákona o financovaní, (D) 
zrušenia konta poskytovateľa podľa ustanovenia § 6 
ods. 6 zákona o financovaní, (E) pozastavenia 
prístupu do aplikácie podľa ustanovenia § 12 ods. 
4 zákona o financovaní“ (ustanovenie § 8 ods. 4 
zákona o financovaní). 
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„Poskytovateľ potvrdí alebo odmietne objednanie 
voľnočasovej aktivity prostredníctvom aplikácie do 
piatich pracovných dní odo dňa jej objednania; ak 
tak neurobí, voľnočasová aktivita sa považuje za 
neobjednanú“ (ustanovenie § 8 ods. 5 zákona 
o financovaní). „Poskytovateľ prostredníctvom 
aplikácie bezodkladne zruší poskytovanú 
voľnočasovú aktivitu, ak nie je schopný 
poskytovanie voľnočasovej aktivity zabezpečiť v 
súlade s ustanovením § 6 ods. 5 zákona 
o financovaní alebo ak poskytovanie voľnočasovej 
aktivity vypovie“ (ustanovenie § 8 ods. 6 zákona 
o financovaní). „Oprávnená osoba je oprávnená 
prostredníctvom aplikácie ospravedlniť neúčasť 
dieťaťa na voľnočasovej aktivite najneskôr v 
kalendárny deň, ktorý predchádza kalendárnemu 
dňu, v ktorom sa má voľnočasová aktivita 
uskutočniť; ak tak urobí, dieťa nie je oprávnené 
zúčastniť sa na tejto voľnočasovej aktivite“ 
(ustanovenie § 8 ods. 7 zákona o financovaní). 
 
„Fyzická osoba podľa ustanovenia § 6 ods. 3 písm. 
h) zákona o financovaní je prostredníctvom 
aplikácie povinná bezodkladne po začatí 
poskytovania voľnočasovej aktivity vyznačiť účasť 
dieťaťa na voľnočasovej aktivite. Ukončenie 
poskytovania voľnočasovej aktivity je fyzická osoba 
podľa ustanovenia § 6 ods. 3 písm. h) zákona 
o financovaní povinná vyznačiť prostredníctvom 
aplikácie bezodkladne po jej ukončení. Na účely 
podľa prvej vety a druhej vety sa dieťa preukazuje 
jedinečným identifikátorom dieťaťa“ (ustanovenie 
§ 8 ods. 8 zákona o financovaní). „Oprávnená 
osoba je povinná prostredníctvom aplikácie po 
ukončení poskytovania voľnočasovej aktivity, na 
ktorej sa dieťa zúčastnilo, vyznačiť účasť dieťaťa 
na voľnočasovej aktivite a ohodnotiť jej kvalitu. 
Kým tak oprávnená osoba neurobí, dieťa nie je 
oprávnené zúčastniť sa na nasledujúcich 
voľnočasových aktivitách objednaných 
prostredníctvom aplikácie a oprávnená osoba 
nemôže nakladať s kontom dieťaťa; to neplatí, ak 
je nasledujúca voľnočasová aktivita poskytnutá v 
rovnakom dni“ (ustanovenie § 8 ods. 9 zákona 
o financovaní). 
 
„Platiteľ sumu zablokovanú podľa ustanovenia § 8 
ods. 3 zákona o financovaní prevedie na konto 
poskytovateľa, ak sa dieťa na voľnočasovej aktivite 
zúčastnilo a oprávnená osoba účasť dieťaťa na 
tejto aktivite potvrdila. Suma podľa prvej vety sa 
prevádza z príspevkov v poradí, v akom boli 
pripísané na konto dieťaťa“ (ustanovenie § 8 ods. 
10 zákona o financovaní). „Ak sa dieťa zúčastní na 
viacerých rovnakých bezprostredne po sebe 

nasledujúcich voľnočasových aktivitách 
poskytovaných tým istým poskytovateľom, na účely 
ustanovení § 8 ods. 1, 5, 8 a 9 zákona o financovaní 
sa tieto voľnočasové aktivity považujú za jednu 
voľnočasovú aktivitu“ (ustanovenie § 8 ods. 11 
zákona o financovaní). „Ďalšie podrobnosti o 
postupe pri nakladaní s príspevkom platiteľ 
zverejní na svojom webovom sídle“ (ustanovenie § 
8 ods. 12 zákona o financovaní). 
 
Zákon o financovaní ďalej upravuje aj 
problematiku platieb za poskytnuté 
voľnočasových aktivít, zániku nároku na 
nakladanie s príspevkom a uzavretiu konta 
dieťaťa, kontroly, sankcií, súčinnosti 
a zhromažďovania a spracúvania osobných 
údajov (ustanovenia § 9 až § 13 zákona 
o financovaní). Pre úplné znenie spomínaných 
ustanovení odkazujeme na plné znenie zákona 
o financovaní a na záver sa venujeme ešte 
osobitnej úpravy vo vzťahu k dieťaťu s ťažkým 
zdravotným postihnutím (ustanovenie § 15 zákona 
o financovaní). 
 

„Platiteľ na žiadosť oprávnenej osoby pozastaví 

prístup do konta dieťa, ktoré je osobou s ťažkým 

zdravotným postihnutím s mierou funkčnej poruchy 

najmenej 70 %, od prvého dňa druhého 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 

kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť 

platiteľovi doručená. K tomuto okamihu platiteľ 

zároveň odpíše zostatok na konte dieťaťa a 

objednanie voľnočasových aktivít sa zruší. O 

zrušení objednania voľnočasových aktivít platiteľ 

informuje poskytovateľa“ (ustanovenie § 15 ods. 1 

zákona o financovaní). „Platiteľ obnoví prístup do 

konta dieťaťa od prvého dňa druhého 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 

kalendárnom mesiaci, v ktorom (A) oprávnená 

osoba požiada o obnovenie prístupu do konta 

dieťaťa, alebo (B) sa platiteľ dozvie o tom, že 

dieťa už nie je osobou s ťažkým zdravotným 

postihnutím s mierou funkčnej poruchy najmenej 

70 %“ (ustanovenie § 15 ods. 2 zákona 

o financovaní). „Od pozastavenia prístupu do konta 

dieťaťa podľa ustanovenia § 15 ods. 1 zákona 

o financovaní do obnovenia prístupu do konta 

dieťaťa podľa ustanovenia § 15 ods. 2 zákona 

o financovaní sa nepostupuje podľa ustanovenia § 2 

ods. 2 zákona o financovaní“ (ustanovenie § 15 

ods. 3 zákona o financovaní). „Pri obnovení 

prístupu do konta dieťaťa podľa ustanovenia § 15 

ods. 2 zákona o financovaní platiteľ postupuje 

podľa ustanovenia § 2 ods. 3 zákona o financovaní“ 
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(ustanovenie § 15 ods. 4 zákona o financovaní). „O 

pozastavení prístupu do konta dieťa podľa 

ustanovenia § 15 ods. 1 zákona o financovaní, o 

obnovení prístupu do konta dieťaťa podľa 

ustanovenia § 15 ods. 2 zákona o financovaní a o 

uzavretí konta dieťaťa podľa ustanovenia § 10 ods. 

3 zákona o financovaní platiteľ informuje Ústredie 

práce, sociálnych vecí a rodiny“ (ustanovenie § 15 

ods. 5 zákona o financovaní). 

 Účinnosť zákona 
 

Zákon o financovaní nadobúda účinnosť (A) 

čiastočne dňa 01. júla 2022, (B) čiastočne dňa 

01. januára 2023 a (C) čiastočne dňa 01. januára 

2024. 
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ZÁKON O PUBLIKÁCIÁCH 

 

Zákon o publikáciách sa snaží reflektovať na 

aktuálny vývoj a nové požiadavky v oblasti 

šírenia informácií, a to nie len prostredníctvom 

tradičnej periodickej tlače, ale aj 

prostredníctvom elektronických periodických 

publikácií a spravodajských webových portálov.  

Dňa 22. júna 2022 bol prijatý zákon č. 265/2022 

Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti 

médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o publikáciách (ďalej len „zákon 

o publikáciách“). Zákonom o publikáciách sa mení 

a dopĺňa aj (A) zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 

v znení  neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o správnych poplatkoch“), (B) zákon č. 147/2001 

Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o reklame“), (C) zákon č. 103/2014 Z. z. o 

divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršieho 

predpisu (ďalej len „zákon o divadelnej činnosti“) 

a (D) zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o audiovízii“).  

V nasledujúcom texte sa budeme prioritne 

venovať úpravám, ktoré priniesol samotný zákon 

o publikáciách. Z uvedeného dôvodu, ako aj 

z dôvodu obsahovej rozsiahlosti vlastného textu 

zákona o publikáciách odkazujeme aj na plné 

znenie zákona o publikáciách, v ktorom sú 

uvedené všetky zmeny a doplnenia vyššie 

uvedených právnych predpisov. 

Zákon o publikáciách systematicky pozostáva 

z dvadsiatich deviatich paragrafových ustanovení, 

z ktorých niektoré vyberáme aj do tohto príspevku. 

 Zmeny, ktoré zákon o publikáciách 
prináša 

 

Na úvod sa zákon o publikáciách venuje úprave 

predmetu zákona, základných pojmov 

a evidovania periodickej publikácie (ustanovenia 

§ 1 až § 3 zákona o publikáciách). 

Ustanovenia § 4 a § 5 zákona o publikáciách 

upravujú povinnosti vydavateľa periodickej  

 

publikácie, prevádzkovateľa spravodajského 

webového portálu a tlačovej agentúry. 

„Vydavateľ periodickej publikácie, ktorý 

sprostredkúva širokej verejnosti komunikáty 

novinárskej povahy, prevádzkovateľ 

spravodajského webového portálu a tlačová 

agentúra sú povinní na požiadanie orgánu verejnej 

moci bezodplatne zverejniť oznámenie v 

naliehavom verejnom záujme, a to v čase určenom 

orgánom verejnej moci alebo v najbližšom vydaní 

periodickej publikácie pripravovanom po doručení 

žiadosti o uverejnenie oznámenia v naliehavom 

verejnom záujme“ (ustanovenie § 4 ods. 1 zákona 

o publikáciách). „Vydavateľ periodickej 

publikácie, prevádzkovateľ spravodajského 

webového portálu a tlačová agentúra sú povinní 

zabezpečiť, aby priamo alebo prostredníctvom 

nimi vydávanej alebo verejnosti sprístupňovanej 

periodickej publikácie alebo agentúrneho servisu 

neumožňovali koncovému užívateľovi a ani 

verejnosti prístup k obsahu, ktorého poskytovanie 

sa osobám, subjektom, orgánom alebo ich 

zástupcom alebo sprostredkovateľom podľa 

osobitného predpisu zakazuje“ (ustanovenie § 4 

ods. 2 zákona o publikáciách). 

„Vydavateľ periodickej publikácie je povinný 

zabezpečiť, aby každé vydanie periodickej tlače 

obsahovalo (A) názov periodickej publikácie, (B) 

názov regionálnej alebo jazykovej mutácie 

periodickej publikácie a označenie, že ide o 

regionálne alebo jazykové vydanie periodickej 

publikácie, ak je periodická publikácia vydávaná 

alebo sprístupňovaná verejnosti v zmenenej 

podobe z hľadiska územného rozsahu alebo jazyka 

vydávania, (C) periodicitu, (D) údaje o 

vydavateľovi periodickej publikácie, a to (1) 

názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak je 

vydavateľ periodickej publikácie právnickou 

osobou, (2) obchodné meno, miesto podnikania a 

identifikačné číslo organizácie, ak je vydavateľ 

periodickej publikácie fyzickou osobou - 

podnikateľom, (3) meno, priezvisko a adresu 

trvalého pobytu na území Slovenskej republiky, ak 

je vydavateľ periodickej publikácie fyzickou 

osobou, (E) dátum vydania, poradové číslo v 

kalendárnom roku a ročník vydania periodickej 

publikácie, (F) cenu výtlačku alebo inej kópie 
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periodickej publikácie, (G) medzinárodné 

štandardné číslo seriálu (ISSN), ak bolo pridelené, 

(H) evidenčné číslo periodickej publikácie; to 

neplatí počas konania o zápis do zoznamu podľa 

ustanovenia § 3 zákona o publikáciách“ 

(ustanovenie § 5 ods. 1 zákona o publikáciách). 

„Vydavateľ periodickej publikácie je povinný 
zabezpečiť, aby každé vydanie elektronickej 
periodickej publikácie obsahovalo informácie podľa 
ustanovenia § 5 ods. 1 zákona o publikáciách alebo 
aby boli tieto informácie uvedené v sprievodnom 
texte, ktorý je s elektronickou periodickou 
publikáciou spojený a ľahko prístupný verejnosti“ 
(ustanovenie § 5 ods. 2 zákona o publikáciách). 
„Prevádzkovateľ spravodajského webového portálu 
je povinný zabezpečiť, aby spravodajský webový 
portál bol označený názvom, dátumom zverejnenia 
komunikátu, dátumom aktualizácie zverejneného 
komunikátu, a aby obsahoval údaje o 
prevádzkovateľovi spravodajského webového 
portálu v rozsahu podľa ustanovenia § 5 ods. 1 
písm. d) a údaj podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. 
h) zákona o publikáciách“ (ustanovenie § 5 ods. 3 
zákona o publikáciách). „Tlačová agentúra je 
povinná zabezpečiť, aby bol agentúrny servis 
označený názvom tlačovej agentúry a dátumom 
zverejnenia“ (ustanovenie § 5 ods. 4 zákona 
o publikáciách). 
 

 Ochrana zdroja 
 
Problematika ochrany zdroja je predmetom 
úpravy ustanovenia § 6 zákona o publikáciách. 
 
„Vydavateľ periodickej publikácie, prevádzkovateľ 

spravodajského webového portálu, tlačová 

agentúra a ďalšie osoby, ktoré sa podieľali na 

získavaní alebo spracovaní informácie od zdroja, 

ktorého totožnosť má zostať utajená, na účel jej 

uverejnenia v periodickej publikácii alebo v 

agentúrnom servise (ďalej len „osoba 

zachovávajúca mlčanlivosť“), sú povinní 

zachovávať mlčanlivosť o zdroji informácií 

získaných pri svojej činnosti a o obsahu týchto 

informácií tak, aby sa nedala zistiť totožnosť 

osoby, ktorá informáciu poskytla; s písomnosťami, 

tlačovinami a inými nosičmi údajov, najmä 

obrazovými záznamami, zvukovými záznamami, 

audiovizuálnymi záznamami a nosičmi dát v 

akejkoľvek podobe, na základe ktorých by mohla 

byť zistená totožnosť osoby, ktorá informácie 

poskytla, sú povinní zaobchádzať tak, aby nemohlo 

dôjsť k odhaleniu totožnosti zdroja informácií“ 

(ustanovenie § 6 ods. 1 zákona o publikáciách). 

„Osobu zachovávajúcu mlčanlivosť môže od 
povinnosti podľa ustanovenie § 6 ods. 1 zákona 
o publikáciách oslobodiť udelením súhlasu len 
fyzická osoba, ktorá informáciu poskytla. Po smrti 
tejto osoby patrí právo udeliť súhlas blízkym 
osobám; súhlas nie je platný, ak čo len jedna blízka 
osoba písomne vyslovila nesúhlas. Ak niet blízkych 
osôb, povinnosť podľa ustanovenia § 6 ods. 1 
zákona o publikáciách zaniká. Smrťou osoby, ktorá 
informáciu poskytla, alebo zánikom zdroja 
informácií nezaniká právo podľa ustanovenia § 6 
ods. 4 zákona o publikáciách ani ochrana podľa 
ustanovenia § 6 ods. 5 zákona o publikáciách“ 
(ustanovenie § 6 ods. 2 zákona o publikáciách). 
 
„Povinnosť podľa ustanovenie § 6 ods. 1 zákona 
o publikáciách sa vzťahuje aj na zamestnanca 
vydavateľa periodickej publikácie, 
prevádzkovateľa spravodajského webového portálu 
a tlačovej agentúry; táto povinnosť mu zaniká, ak 
povinnosť podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona 
o publikáciách zanikla pre vydavateľa periodickej 
publikácie, prevádzkovateľa spravodajského 
webového portálu a tlačovú agentúru. Za 
rovnakých podmienok sa povinnosť podľa 
ustanovenia § 6 ods. 1 zákona o publikáciách 
vzťahuje aj na inú osobu, ak sa oboznámila so 
zdrojom informácie alebo s informáciou, ktorá by 
mohla viesť k odhaleniu totožnosti zdroja tejto 
informácie“ (ustanovenie § 6 ods. 3 zákona 
o publikáciách). 
 
„Osoba zachovávajúca mlčanlivosť má právo 
odoprieť súdu, inému orgánu verejnej moci alebo 
akejkoľvek inej osobe poskytnutie informácie o 
pôvode alebo obsahu informácie od zdroja, ktorého 
totožnosť má zostať utajená, vrátane údajov o 
zdroji tejto informácie a jeho totožnosti a 
predloženie alebo vydanie vecí, z ktorých by mohol 
byť zistený pôvod alebo obsah takých informácií“ 
(ustanovenie § 6 ods. 4 zákona o publikáciách). 
„Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa vzťahuje aj 
na lokalizačné údaje osôb zachovávajúcich 
mlčanlivosť alebo podobné údaje o ich pohybe 
alebo pobyte, údaje o elektronickej komunikácii 
alebo jej obsahu a vzdialené úložiská alebo 
zdieľané úložiská dát osôb zachovávajúcich 
mlčanlivosť, ku ktorým majú prístup iné osoby, než 
osoby zachovávajúce mlčanlivosť; zakazuje sa 
najmä ich sprístupnenie tretím osobám bez súhlasu 
osoby zachovávajúcej mlčanlivosť spôsobom, ktorý 
ohrozí utajenie zdroja informácií“ (ustanovenie § 6 
ods. 5 zákona o publikáciách). 
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 „Povinnosť zachovávať mlčanlivosť a právo podľa 
ustanovenia § 6 ods. 4 zákona o publikáciách 
nemožno využiť, ak zákonom uloženú povinnosť 
prekaziť spáchanie trestného činu možno splniť len 
s odhalením zdroja informácií a verejný záujem na 
predchádzaní trestnej činnosti celkom zjavne 
prevažuje záujem na ochrane zdroja“ (ustanovenie 
§ 6 ods. 6 zákona o publikáciách). „Osoba 
zachovávajúca mlčanlivosť sa vo vzťahu k 
periodickej publikácii, ktorej výmaz zápisu zo 
zoznamu bol vykonaný z dôvodu podľa ustanovenia 
§ 3 ods. 18 písm. f) zákona o publikáciách, nemôže 
dovolávať práva podľa ustanovenia § 6 ods. 4 
zákona o publikáciách a ani povinnosti zachovávať 
mlčanlivosť. Ustanovenie prvej vety sa vzťahuje aj 
na periodickú publikáciu, prístup ku ktorej je 
blokovaný alebo ktorej poskytovanie je 
pozastavené podľa osobitných predpisov. 
Ustanovenie prvej vety sa nevzťahuje na 
informáciu, ktorú osoba zachovávajúca mlčanlivosť 
získala pred výmazom zápisu periodickej 
publikácie zo zoznamu, blokovaním prístupu k nej 
alebo pozastavením jej poskytovania“ 
(ustanovenie § 6 ods. 7 zákona o publikáciách). 
 
Zákon o publikáciách sa ďalej venuje právu na 
informácie, právu na vyjadrenie, právu na 
dodatočné oznámenie a spoločným 
ustanoveniam k právu na vyjadrenie a právu na 
dodatočné oznámenie a transparentnosti 
financovania (ustanovenie § 7 až § 10 zákona 
o publikáciách). 
 
Zápis do registra partnerov verejného sektora je 
upravený v ustanovení § 12 zákona o publikáciách. 
 

„Vydavateľ periodickej publikácie a 

prevádzkovateľ spravodajského webového portálu 

sú povinní pred začatím vydávania alebo 

sprístupňovania periodickej publikácie verejnosti 

zapísať sa do registra partnerov verejného sektora; 

počas vydávania alebo sprístupňovania periodickej 

publikácie verejnosti sú povinní byť zapísaní v 

registri partnerov verejného sektora“ (ustanovenie 

§ 12 ods. 1 zákona o publikáciách). „Povinnosť 

podľa ustanovenia § 12 ods. 1 zákona 

o publikáciách sa nevzťahuje na vydavateľa 

periodickej publikácie a prevádzkovateľa 

spravodajského webového portálu, ktorí vydávajú 

alebo sprístupňujú verejnosti výlučne periodickú 

publikáciu, ktorá je (A) vedeckou periodickou 

publikáciou, (B) komunitným periodikom“ 

(ustanovenie § 12 ods. 2 zákona o publikáciách). 

Zákon o publikáciách sa ďalej venuje komunitnému 

periodiku, uverejňovaniu povinných údajov 

v neperiodickej publikácii, odlíšiteľnosti inzercie 

a zodpovednosti za jej obsah, sponzorovaniu, 

depozitárovi, povinnosti vydavateľa periodickej 

publikácie odovzdať deponát periodickej 

publikácie, povinnosti vydavateľa publikácie 

odovzdať deponát neperiodickej publikácie, či 

vytváraniu digitálneho depozitného fondu 

(ustanovenia § 13 až § 20 zákona o publikáciách). 

Zákon o publikáciách tiež upravuje register. 

„Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vedie a 

na svojom webovom sídle zverejňuje register, 

ktorý je informačným systémom verejnej správy 

obsahujúcim aktualizované údaje o (A) 

vydavateľoch periodických publikácií a nimi 

vydávaných periodických publikáciách, (B) 

prevádzkovateľoch spravodajských webových 

portálov a nimi prevádzkovaných spravodajských 

webových portáloch, (C) vysielateľoch 

programových služieb a nimi vysielaných 

programových službách, (D) prevádzkovateľoch 

retransmisie, (E) poskytovateľoch multiplexu, (F) 

poskytovateľoch audiovizuálnej mediálnej služby 

na požiadanie a nimi poskytovaných 

audiovizuálnych mediálnych službách na 

požiadanie, (G) poskytovateľoch platformy na 

zdieľanie videí a nimi poskytovaných platformách 

na zdieľanie videí, (H) výrobcoch slovenských 

audiovizuálnych diel a ich slovenských 

audiovizuálnych dielach, (I) distributéroch 

audiovizuálnych diel, (J) osobách poskytujúcich 

technologické a odborné služby súvisiace s výrobou 

audiovizuálnych diel, (K) prevádzkovateľoch 

audiovizuálnych technických zariadení, (L) 

prevádzkovateľoch mediaték, (M) osobách 

zabezpečujúcich verejné kultúrne podujatia, 

vzdelávacie alebo prezentačné aktivity v oblasti 

audiovizuálnej kultúry a priemyslu, (N) nezávislých 

producentoch v audiovízii“ (ustanovenie § 21 ods. 

2 zákona o publikáciách). 

„V registri sú zverejňované údaje v rozsahu podľa 
ustanovenia § 3 ods. 6 až 9 zákona o publikáciách, 
informácia o konečnom užívateľovi výhod, ak je 
zapísaný do registra partnerov verejného sektora a 
údaje v rozsahu podľa osobitných predpisov, ako aj 
ďalšie údaje, o ktorých to ustanoví zákon“ 
(ustanovenie § 21 ods. 2 zákona o publikáciách). 
„Správcom registra je Ministerstvo kultúry 
Slovenskej republiky; zápis údajov do registra, 
zmenu údajov v registri a výmaz údajov z registra 
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môže na základe oprávnenia udeleného správcom 
vykonávať aj iná osoba podľa osobitného predpisu 
(ďalej len „oprávnená osoba“)“ (ustanovenie § 21 
ods. 3 zákona o publikáciách).  
 
„Správca alebo oprávnená osoba zverejňuje v 
registri aktualizované údaje do konca 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
kalendárnom mesiaci, v ktorom sa správca alebo 
oprávnená osoba dozvedeli o zmene údajov podľa 
ustanovenia § 21 ods. 1 zákona o publikáciách“ 
(ustanovenie § 21 ods. 4 zákona o publikáciách). 
„Správca alebo oprávnená osoba vymaže z registra 
údaje podľa ustanovenia § 21 ods. 1 zákona 
o publikáciách, ak odpadol dôvod, na základe 
ktorého boli údaje v registri zverejnené“ 
(ustanovenie § 21 ods. 5 zákona o publikáciách). 
„Údaje uvedené v registri, ktoré zverejňuje 
správca alebo oprávnená osoba, sa zverejňujú v 
štruktúrovanej podobe, ktorá umožňuje ich 
vyhľadávanie a ďalšie automatizované 
spracovanie“ (ustanovenie § 21 ods. 6 zákona 
o publikáciách). 
 
„Správca a oprávnená osoba získavajú a spracúvajú 
osobné údaje dotknutej osoby získané podľa tohto 
zákona o publikáciách kopírovaním, skenovaním 
alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov v 

rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu ich 
spracúvania“ (ustanovenie § 6 ods. 7 zákona 
o publikáciách). „Register pozostáva z verejnej 
časti registra a neverejnej časti registra. Verejnú 
časť registra tvoria údaje, ktoré sa zverejňujú v 
zoznamoch alebo evidenciách podľa tohto zákona 
o publikáciách alebo podľa osobitných predpisov. 
Vo verejnej časti registra sa zverejňujú o fyzickej 
osobe osobné údaje najviac v rozsahu meno a 
priezvisko, bydlisko alebo miesto podnikania a 
telefónne číslo alebo adresa elektronickej pošty. K 
údajom z neverejnej časti registra majú prístup 
správca registra, oprávnené osoby, Európska 
komisia a iná osoba, o ktorej to ustanoví zákon“ 
(ustanovenie § 21 ods. 8 zákona o publikáciách). 
 
V záverečnej časti zákon o publikáciách upravuje 
orgány dohľadu, správne delikty, samoreguláciu, 
spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 
(ustanovenia § 22 až § 29 zákona o publikáciách). 
 

 Účinnosť zákona 
 
Novela nadobudla účinnosť dňa 01. augusta 2022. 
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ZÁKON O ZRIADENÍ SPRÁVNYCH SÚDOV

 

Súčasťou reformy súdnej mapy (nového 

usporiadania sídiel a obvodov okresných súdov 

a krajských súdov, zriadenia mestských súdov 

a zriadenia správnych súdov) je aj zákon 

o zriadení správnych súdov.  

Dňa 27. apríla 2022 bol Národnou radou Slovenskej 

republiky prijatý zákon č. 151/2022 Z. z. 

o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o správnych 

súdoch“). Zákonom o správnych súdoch sa mení 

a dopĺňa aj (A) zákon č. 162/2015 Z. z. Správny 

súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „SSP“), (B) zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch 

a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o sudcoch“), (C) zákon č. 4/2001 Z. z. o 

Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ZVJS“), 

(D) zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o prokuratúre“), (E) zákon č. 154/2001 Z. z. o 

prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o prokurátoroch“), (F) zákon č. 566/2001 Z. z. o 

cenných papieroch a investičných službách a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 

cenných papieroch) v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o CP“), (G) zákon č. 185/2002 Z. 

z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o Súdnej rade“) (H) 

zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov 

Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 

Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o sídlach“), (I) zákon 

č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o súdoch“), (J) zákon č. 

297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov 

z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním 

terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o ochrane“) a (K) zákon č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o VO“).  

 

 

V nasledujúcom texte prinášame len prehľad 

najdôležitejších zmien a zároveň odkazujeme aj 

na plné znenie zákona o správnych súdoch. 

 Zmeny, ktoré zákon o zriadení správnych 
súdov prináša 

 

Zákon o správnych súdov systematicky pozostáva 

z troch paragrafových ustanovení. 

„Zriaďujú sa (A) Správny súd v Banskej Bystrici, (B) 

Správny súd v Bratislave, (C) Správny súd 

v Košiciach“ (ustanovenie § 1 zákona o správnych 

súdoch). „Sídla, obvody, pôsobnosť a organizáciu 

správnych súdov a konanie pred nimi upravujú 

osobitné predpisy“ (ustanovenie § 2 zákona 

o správnych súdoch). 

„Správne súdy začnú svoju činnosť 1. januára 

2023“ (ustanovenie § 3 ods. 1 zákona o správnych 

súdoch). „Až do začatia činnosti správnych súdov 

vykonávajú ich pôsobnosť tie krajské súdy, ktoré ju 

vykonávali podľa predpisov účinných pred začatím 

ich činnosti“ (ustanovenie § 3 ods. 2 zákona 

o správnych súdoch). „Výkon súdnictva prechádza 

od 1. januára 2023 z krajských súdov na správne 

súdy vo všetkých veciach, v ktorých je od 1. 

januára 2023 daná právomoc správnych súdov, a to 

(A) z Krajského súdu v Banskej Bystrici, Krajského 

súdu Trenčíne a Krajského súdu v Žiline na Správny 

súd v Banskej Bystrici, (B) z Krajského súdu v 

Bratislave, Krajského súdu v Nitre a Krajského súdu 

v Trnave na Správny súd v Bratislave, (C) z 

Krajského súdu v Košiciach a Krajského súdu v 

Prešove na Správny súd v Košiciach“ (ustanovenie § 

3 ods. 3 zákona o správnych súdoch).  

„V súvislosti s prechodom výkonu súdnictva podľa 
ustanovenie § 3 ods. 3 zákona o správnych súdoch 
prechádzajú od 1. januára 2023 práva a povinnosti 
vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z 
pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych 
vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich jeho výkon 
a správa majetku štátu, ktorý bol k 31. decembru 
2022 v správe krajských súdov a ktorý slúži na 
zabezpečenie výkonu súdnictva podľa ustanovenia 
§ 3 ods. 3 zákona o správnych súdoch, (A) z 
Krajského súdu v Banskej Bystrici, Krajského súdu 
Trenčíne a Krajského súdu v Žiline na Správny súd 
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v Banskej Bystrici, (B) z Krajského súdu v 
Bratislave, Krajského súdu v Nitre a Krajského súdu 
v Trnave na Správny súd v Bratislave, (C) z 
Krajského súdu v Košiciach a Krajského súdu v 
Prešove na Správny súd v Košiciach“ (ustanovenie § 
3 ods. 4 zákona o správnych súdoch). 
  
„Podrobnosti o prechode práv a povinností a o 
prechode správy majetku štátu podľa ustanovenia 
§ 3 ods. 4 zákona o správnych súdoch sa upravia 
dohodou medzi krajským súdom a správnym súdom, 
v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah 
preberaného majetku, práv a povinností“ 
(ustanovenie § 3 ods. 5 zákona o správnych 
súdoch). „Výberové konania na funkcie prvých 
predsedov správnych súdov vyhlási minister 
spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len 
„minister“) tak, aby sa uskutočnili do 31. júla 2022, 
pričom traja členovia výberovej komisie musia byť 
vymenovaní z databázy kandidátov navrhnutých 
ministrom a dvaja členovia výberovej komisie 
musia byť vymenovaní z databázy kandidátov 
navrhnutých Súdnou radou Slovenskej republiky 
(ďalej len „súdna rada“). Do výberového konania 
na funkciu predsedu správneho súdu sa môže do 31. 
decembra 2022 prihlásiť sudca ktoréhokoľvek súdu. 
Do vymenovania prvých predsedov správnych súdov 
môže minister poveriť ktoréhokoľvek sudcu s jeho 
súhlasom, aby do vymenovania nového predsedu 
správneho súdu plnil úlohy predsedu správneho 
súdu“ (ustanovenie § 3 ods. 6 zákona o správnych 
súdoch). 
 
„Minister po prerokovaní so súdnou radou do 30. 
júna 2022 určí prvé (A) celkové počty miest sudcov 
správnych súdov, (B) voľné miesta sudcov 
správnych súdov, ktoré možno obsadiť preložením, 
(C) voľné miesta sudcov správnych súdov, ktoré 
treba obsadiť výberovým konaním“ (ustanovenie § 
3 ods. 7 zákona o správnych súdoch). „Sudcu 
ktoréhokoľvek súdu možno do 31. decembra 2022 
preložiť na správny súd bez výberového konania na 
voľné miesto sudcu podľa ustanovenia § 3 ods. 7 
písm. b) zákona o správnych súdoch“ (ustanovenie 
§ 3 ods. 8 zákona o správnych súdoch). 
  
„Výberové konanie na voľné miesto sudcu 
správneho súdu určené podľa ustanovenia § 3 ods. 
7 písm. c) zákona o správnych súdoch, ktoré sa 
vyhlásilo do 31. decembra 2022 uskutočňuje 
výberová komisia, ktorej traja členovia sa musia 
vymenovať z databázy kandidátov navrhnutých 
súdnou radou a dvaja členovia sa musia vymenovať 
z databázy kandidátov navrhnutých ministrom“ 
(ustanovenie § 3 ods. 9 zákona o správnych 

súdoch). „Preloženie sudcu na voľné miesto sudcu 
na správnom súde alebo vymenovanie do funkcie 
sudcu správneho súdu je účinné najskôr od 1. 
januára 2023“ (ustanovenie § 3 ods. 10 zákona 
o správnych súdoch). „Zamestnanci krajských 
súdov podľa ustanovenia § 3 ods. 3 zákona 
o správnych súdoch majú do 31. decembra 2023 
nárok na náhradu zvýšených výdavkov spojených s 
prechodom právnych vzťahov podľa ustanovenia § 
3 ods. 4 zákona o správnych súdoch za podmienok 
a v rozsahu, ktorý ustanoví všeobecne záväzný 
právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo 
spravodlivosti Slovenskej republiky“ (ustanovenie § 
3 ods. 11 zákona o správnych súdoch). 
 
V rámci SSP dochádza zákonom o správnych súdoch 
okrem iného k zmene ustanovenia § 17 SSP. 
 

„Na konanie o správnych žalobách vo veciach 

azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia je 

kauzálne príslušný (A) Správny súd v Bratislave pre 

územné obvody Bratislavského kraja, Nitrianskeho 

kraja, Trenčianskeho kraja a Trnavského kraja, (B) 

Správny súd v Košiciach pre územné obvody 

Banskobystrického kraja, Košického kraja, 

Prešovského kraja a Žilinského kraja“ (ustanovenie 

§ 17 SSP). 

Do zákona o sudcoch zákon o správnych súdov 

priniesol napríklad zmenu ustanovenia § 11 ods. 3 

zákona o sudcoch, ktoré zohľadňuje zriadenie 

správnych súdov, pričom však nedochádza k vecnej 

zmene právnej úpravy, nakoľko už podľa doterajšej 

právnej úpravy sa v prípade pridelenia na krajský 

súd do správneho kolégia vyžadovala právnickú 

prax v trvaní 7 rokov a v prípade pridelenia na 

krajské súdy do iných kolégií ako do správneho 

kolégia a na Špecializovaný trestných súd sa 

vyžadovala právnickú prax 10 rokov. Podstata 

zákona o správnych súdoch spočíva len v tom, že 

správne kolégiá krajských súdov sa nahrádzajú 

správnymi súdmi ako takými. Novelizáciou sa 

zaviedla právna úprava odlišného trvania 

právnickej praxe potrebnej pre pridelenie na súd 

do správneho kolégia, a to z s cieľom „zlepšenia 

možností pre správne kolégiá obsadzovať voľné 

miesta sudcov z radov odborníkov pôsobiacich 

mimo justičného prostredia, ale aj napríklad z 

radov asistentov správneho kolégia Najvyššieho 

súdu Slovenskej republiky. Právna úprava je 

cielená výlučne na správne kolégiá krajských súdov 

a nebude sa uplatňovať v prípade voľných miest 

iných kolégií krajských súdov (ustanovenie § 11 

ods. 3 zákona o sudcoch). 
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 Zákon o prokuratúre 
 

Do zákona o prokuratúre sa zákonom o správnych 

súdoch vkladá nové ustanovenie § 46b zákona 

o prokuratúre. 

„Ak sa nevyhovelo protestu prokurátora alebo 

orgán verejnej správy zostal nečinný aj po podaní 

upozornenia prokurátora, je na konanie pred 

správnym súdom vrátane podania kasačnej 

sťažnosti príslušný prokurátor vykonávajúci 

oprávnenia podľa ustanovenia § 22 ods. 1 písm. a) 

alebo písm. b) zákona o prokuratúre“ (ustanovenie 

§ 46b ods. 1 zákona o prokuratúre). „Na vstup do 

konania pred správnym súdom a do konania o 

kasačnej sťažnosti je príslušný prokurátor, z 

ktorého činnosti vyplynul dôvod uplatnenia 

oprávnenia na vstup do konania pred správny 

súdom“ (ustanovenie § 46b ods. 2 zákona 

o prokuratúre). 

 Zákon o sídlach 
 

Zákon o sídlach je doplnený o nové ustanovenie § 

3a zákona o sídlach. 

„Sídlom Správneho súdu v Banskej Bystrici je mesto 

Banská Bystrica; jeho obvod tvoria územné obvody 

Banskobystrického kraja, Trenčianskeho kraja a 

Žilinského kraja“ (ustanovenie § 3a ods. 1 zákona 

o sídlach). „Sídlom Správneho súdu v Bratislave je 

mesto Bratislava; jeho obvod tvoria územné obvody 

Bratislavského kraja, Nitrianskeho kraja a 

Trnavského kraja“ (ustanovenie § 3a ods. 2 zákona 

o sídlach). „Sídlom Správneho súdu v Košiciach je 

mesto Košice; jeho obvod tvoria územné obvody 

Košického kraja a Prešovského kraja“ (ustanovenie 

§ 3a ods. 3 zákona o sídlach). 

 Zákon o súdoch 
 

Novinkou v zákone o súdoch je napríklad 

doplnenie nového ustanovenia § 7a zákona 

o súdoch. 

„Správne súdy konajú a rozhodujú v správnych 

veciach v prvom stupni, ak predpisy o konaní pred 

súdmi neustanovujú inak“ (ustanovenie § 7a ods. 1 

zákona o súdoch). „Správne súdy konajú a 

rozhodujú aj v iných veciach, ak tak ustanoví 

osobitný zákon“ (ustanovenie § 7a ods. 2 zákona 

o súdoch). „Správny súd má postavenie krajského 

súdu“ (ustanovenie § 7a ods. 3 zákona o súdoch). 

Zákon o správnych súdoch do zákona o súdoch 

doplnil ja nové ustanovenia § 17a a 17b zákona 

o súdoch, upravujúce správny súd. 

„Ak predpisy o konaní pred súdmi neustanovujú 

inak, senát správneho súdu sa skladá z troch 

sudcov, z ktorých jeden je predsedom senátu. 

Predseda senátu riadi a organizuje činnosť senátu“ 

(ustanovenie § 17a ods. 1 zákona o súdoch). „Ak 

má v senáte viac sudcov funkciu predsedu senátu, 

určí predsedu senátu, ktorý riadi a organizuje 

činnosť senátu, rozvrh práce. Každý predseda 

senátu má právo predsedať senátu vo veci, ktorá 

mu bola pridelená ako spravodajcovi“ (ustanovenie 

§ 17a ods. 2 zákona o súdoch). 

„Kolégiá na správnom súde môže zriadiť predseda 
správneho súdu na základe predchádzajúceho 
súhlasu pléna správneho súdu. Ak kolégiá na 
správnom súde nie sú zriadené, vykonáva ich 
pôsobnosť plénum správneho súdu“ (ustanovenie § 
17b ods. 1 zákona o súdoch). „Na kolégium 
správneho súdu sa vzťahuje ustanovenie § 17 
zákona o súdoch; ustanovenie § 17b ods. 1 zákona 
o súdoch tým nie je dotknuté“ (ustanovenie § 17b 
ods. 2 zákona o súdoch). 
 
Zákon o správnych súdoch prichádza v rámci 
zákona o súdoch aj s novým ustanovením § 58a 
zákona o súdoch. 
 

„Revíziu správneho súdu vykonáva revízne 

oddelenie najvyššieho správneho súdu“ 

(ustanovenie § 58a ods. 1 zákona o súdoch). 

„Revízne oddelenie sa skladá z vedúceho revízneho 

oddelenia a z jedného stáleho člena, ktorých 

vymenúva predseda najvyššieho správneho súdu na 

tri roky z radov sudcov najvyššieho správneho súdu. 

Tú istú osobu možno vymenovať najviac na dve po 

sebe nasledujúce obdobia. Vedúci revízneho 

oddelenia a stály člen revízneho oddelenia 

vykonávajú súdnictvo podľa rozvrhu práce v 

rozsahu jednej pätiny zaťaženia sudcu najvyššieho 

správneho súdu“ (ustanovenie § 58a ods. 2 zákona 

o súdoch).  

„Ďalších členov revízneho oddelenia vymenúva 
predseda najvyššieho správneho súdu na návrh 
vedúceho revízneho oddelenia na určitý čas alebo 
na určitú revíziu; členom revízneho oddelenia 
môže byť aj sudca, ktorý má prerušený výkon 
funkcie a poberá príplatok za výkon funkcie sudcu, 
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ako aj sudca, ktorému zanikla funkcia podľa čl. 146 
Ústavy Slovenskej republiky. Počas výkonu revízie 
určení členovia revízneho oddelenia vykonávajú 
súdnictvo podľa rozvrhu práce a v rozsahu, ktorý 
zohľadňuje časovú náročnosť revízie“ (ustanovenie 
§ 58a ods. 3 zákona o súdoch). 
 

 Účinnosť zákona 
 
Zákon o správnych súdoch nadobúda účinnosť (A) 
čiastočne dňa 01. júna 2022 a (B) čiastočne dňa 
01. januára 2023. 
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Informácie uvedené v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO nie sú poskytovaním právnych rád. Nemožno 
z neho odvodzovať žiadne práva ani povinnosti. Materiál obsiahnutý v tomto dokumente je informatívnej 
povahy a aplikácia vyššie uvedených informácií bude vždy špecifická v závislosti od konkrétnych okolností 
prípadu. Z uvedených dôvodov pri konkrétnych právnych riešeniach preto vždy odporúčame konzultácie. 
I keď bulletin nepreberá zodpovednosť za prípadné chyby či nepresnosti, ani za akékoľvek škody 
vzniknuté z aktivít konaných na základe informácií uvedených v tomto dokumente.  
 
Obsah bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO nie je možné využívať pre účely zisku, ponúkať svojim 
klientom ako svoj vlastný alebo publikovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti ULC 
Čarnogurský s.r.o. V prípade záujmu o ďalšie informácie alebo o poskytnutie individuálneho poradenstva 
či konzultácií nás neváhajte kontaktovať.  
 
V prípade, že naďalej nechcete byť adresátom tejto služby, kontaktujte nás na e-mailovej adrese 
probono@ulclegal.com. Ďakujeme. 
 
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím, autora článkov JUDr. Martina Točeka prostredníctvom 
emailovej adresy jurkovic@ulclegal.com. 
 
© ULC Čarnogurský, 2022 
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